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 نيعتم و : 3 رحل هدد #س
 داو ذ || ناقل عودا قولا نه يب ريك وسل د
 م م كيلوا وحج دوب ياو ٠ توات ةبيورمجباصا وانا نرباصلارشب ونار

 ئلهو ىالعالا هوو لهولا مط و ءمظعلا |نهووهعلا . وتو دياعلا يو يهولإ لوفد و6 يوفلا © وك ارتكبت وال عدص نبل« بان الافلاس الا )وب ولملا حرصت جوي ام وباصيرطعا ضر :اصمو# داركالا للف واداورعلا ارم ما مويوالاب يارشلا لعل لهل يوفر نو
 يدش فاطم | هع وضمت« قاطبال بعص 7

 وجا « ب انحأو دم وكذا نكلاقهبساب/ تسلا بالا درب هركد علقت ايس يشاناقبطا فيك و © ىالطإلا داع
 «لبر جارح هلا ني كد ىلع دع دو «ليمجازيصلا و .ه تح هسا نإ. : ١ هيف
 :ةسلا| 3 3ةشسدقلا داحمال/ نه تن ١ باح كلاب و
 - الايس وت ابن |اها نه ٌةرفس ةرفص تغبتاذا مولا «دمجلاو مرال#

 0011 ' 0 : - مع هدا وام يبل سعيت 'هنملا واح ال هك ثدذ 8 2 1 7 ْء
 هَ -_ . 0007
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 ل - هقفما ار ثيل ل صدمت نوير الا!
 تنك ا)وفلس مل كولا س "دن النمل نان نمظعل يو 2 55

 ناو «راطعرطظح اولد رانا هاب اج هلاوناكإلا ١

 سفن ببطن لوا« اهلا رعلا همر لْمج دحاووا نا 4 3 7 3
 حو هنو دك(« قف ( ]قلت كولا نادرواهن اسال 52

 ”سيلاصساعدمهد © 3 ان و هن اهدلإ هلق دب ٌياحس ينل ذي
 - باوي)نيرجه (|نوقلس 6هح ذاجد اهي اس لن ' نأ د 5

 32 ثنح ام اولس ثبح ل دان اهي )نه يرالا ةبجحلا
 . لدفنامو «ناويلاف مه !دلولا لقا ام«رلختاللا درينالاو

 ايدينا ا | 3 7 - 1 : 7 0
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 ءايسبا ناضل ينص / نإ لس وم افلا هئرضح نبع هال

 و0

 هاقلمسداورساانو ٠ نانجلاب ودادي نا ةيءارلاهوع

ه ىضخُن نب 5 نايت دولا قوهو بارشلاساكب ٠
 بل ن

 هدا د ىربصيو قب سور |( نينوملا د امل ةجمد ومكتوب نإ
 هرلو سس (لفن ضمد قنا مل« | اال 6 نيب ارحاعضبا
 52 اعني رد قاوق نه هب ههاولتب اماوركويوقرلا وه ايش

 ١ 000 هدلو هعبأ نع عجزتساو هبز لمح ئه“ ي ومعك هنوس

 | , . «ريشل نوظددجلا ثيب هومسو ةنملا قاتيب هل اللا

 ب قهنل و( باح الا قار ىلع هذ نطونالىسكو
 باو تولاد دك سواسلاءااعب اباجلا بأبي لوا
 ماس ع اص ناجل نس نف لصد |نيحمداول/ نكد هدا يح وأو

 نال مدفن نس ضعت لاق « ل نامل ىلا ةرصخت ناشرو

 . نكاسللا ترو دلا ب وخل اك« اهلامس ايلاولاا و دشن نى , ويلاوأ
 انمهاَمك اهقرحفلا اولكا اسيل اوس « رح ان نب صعب لاهو

 4 : املارلاونلاو ةفماكر امعمجون ارتحل ا 6 تاوُقلإ | وود
 ١ اا داووه دب هئيضصن#هرمص نع دلاولا ناس اهمظعاو
 3-5 ,اضل|لوملاب نكي لسو باع هدبإ ىلص لمك ؛ هدو

 «باصلطعاافباكو هتببصمهركل ملك هبدصل“ بص ] يم

 ٠ هيضط مئلف ١ نتكلم ”ةسصملا ”بلص | نه وع ُ كيري د

 ظ 0 00

 ١ , كييلصو هن نع هب ركل هاش | قاوع اًندب بكاد نحنا

 1 و يلع ريع درلاب : عونا و ةبصم لل وبص لابس

 ظ ينل( كباصم ركذ (0(هباصمو المحب تركه اواو 6 64

 ْ ككل لف قلد عيف وام وكلن يسال به لبو يسانز | بلجج اهو
 ١ سئرفل ااهذ بنكذك 200 كس نودالا دحالفَف



 0 اوف سيد عقلا وب 0 5

 وانوربمتا اه الاه دعب سعنملو اره ةطافالاو دالدإ +

0 
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 ظظ0000 ' د وم
 0 "ان اف هدلاو هلببد ام تلك ادق الا* | ارما ادولف و (كدحاد

 0 ىعيرمو كةيرغتالا بكا انو يب نوح“ نوعحاد هيل |( و هلل
 ظ 5: ْ ع ىزتساو اهلها وعاطلا يد يُدإ (ررحلا نه اساتادو
 وسم نكل مة ح أس نانا ةوييشتع ان يسالا "كولو
 يح أىلع / يلوح نوكابلا نك كولو «يساتنا ينوانخلا تاكو
 « يسابنلاب هع سفن لع |« يكنو حا اش نوكسابو
 6 نست ورع هركواوذارخ نسجل | عولط ىدوك ل

 ايا ع سحم ظ سرد اع يب نم هعج رم ارنا ناك ْ
 «دحولا ثعالا انرقك م ةمنورف|«اوفسن اذا حالعشت م مديؤا
 6 لل ولا لم كدر اوت امون 6 تداوم نرسم ناو مارك
 بسككا| ف 2100 | (ىهل ن ل وقم ميكي نام“
 لاشفك هنأ 19 هن هوو ينجو و وت
 دكرنل لقالدخا كرتولا يدلا وهل انوعهإسو هيلع هياوأص

 0 7 ع يجدوا ناساف 3
 : مسد لولا لم د) تاه هيا د لل /ءاريطحتا «هناع ٠

 رهاظلاو بطلاو هم دبعيو ميساقلا هموك ةساهو) د جييسوإ :
 نس هده رهان لكما دم دو تنيز و6 مهاساو +

 هالو مني بلا ري صوشتوا راموس يف عه ابباجحااو اعيان ومواني وعن اكككارهُز 4
 2 دل ةّدسيكو# ابا نس علب دعم ل 0 4 0

 له

/ 
6 ١ 
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 ظ فوتيل اصل وعلا و6 هبورمب 4 :ايبووتعللاو
 0 «هدقؤزربظاعنو“ هدجو هلع اقؤ| اللا هيلكن اهلل نام

 ظ لاف( "اصح روم فهل ارسو مالنا (ولع ل ادعس انك

 كاد انح +تئيشلا نوير هتك ايدي ت د هن لإ اهعدحا
 «سعلا رف هلع ّت لكاكق رطل كاعر دب هئارقنإلا لاك
 اهرب اهلا قدرطل) اش نر لَحوُد نإ تبعا والا نايلسل افق
 ظ 00 ب و كبعشكا !اهنن تاو كيا ىلع نر ملف ناهز لاشك

 ظ : اة درع ل دهن كرب ُن اك ةابش دخلا اداوم

 تاملاقآ .ابه دوف دالإ اسما با اكإ اها كانه هر دك
 ا ْ نْوُمْد لاو داعب يؤ يف وأ ث ك ر دك لعرجالا مه

 ظ لاقوانوح مقرنالواسمووباج ولا ارعإ انهو ْت رحلاو 0
 . كرجا نابرح عهد و رسرفف برا ازئب رهن 00

 0 لم !و ( درو باش ل داى

 0 موق كام ىلا لره) كيار وع ه-ارجالا ناكربصن
 0 .ةءع اف ار م در“ نحلل طرف راجولو
 . ةرملكع اسالايلُك ناك ناو ؛تكاس ةحالاه هي لعفاو

 ”كينرتناس ]فدو ههب ثناو و (نونراهلكا' لود نصنع < دكيرعا ظ

 دي عجم رح وعمر باد
  اونقن قى وسان اع لعاا4 نانا اونرقن نإ ب اولا عسناو '
 ظ ستالوى وعبر دخاو هى ددالد الأ شا ةيوكب اهلا ن

 ا ١ نوكل لقدر وعاذل نيدو ال ودون ابوي الث 2 35

 177 اهم ند ردالإ تاهل مهم هط قاد والإ بع نمخ دع
 ظ ةفلخم رك داعو ارقود اهز وابعو ع انروسورو عاسإو
 00 ندب نم ه لخا#ن وللا( ؟فلخ او الداب هيل ول درع
 ] ايتسلدد يافاإواتنايأاكن تمكو# همطتخاو هبا



 راد ذاحو“ نومحلاو عالقلا لو“ فود 525
 0 ا
 0 ظ رانش سو كو ودبم) سةر طالع ةرطكو هلي هدوحأد
 ظ '(يرجوو دعو بيا د ببطو رافذد قعد اي حصوربلواريشمب

 1 يقف نافل اوراعؤل ةرقتماد اع اذه هيلعرادركولك 1 ,منو“
 رملة ولا 3 نم هلول والاسم
 « امّهعوا بنا نا دعسومل 6 هيلع رض تقلا دلوبك) «
 : امي هفلخك نات ماو لا هيبرد ناانأد 4
 أ - «و (تنالاق نانو هاحاو نولي داحس اري يضعدو ١ 1 | هي رح يفرق ارم امح هاند! انو “
 1 هدباقلابحا نم تم دّهل لراملادح نم نداحس واش 4
 هر و اىنأ هيلع ل هركؤؤهملاز لصن] هيلع سك قو«
 00 ربط بيل | ناموا وهو 9ا/والا نوم نا وإلخ ف نحت فيو
 ا دبحا لل اوهدو ؟اتتن لالا دحام هيف قلت ودافلا هل
 ا نس لبس هع

 ياسا لوف قو دشو عدبإ رو وانناكه نت ىدبلا لوفتا ل جرلا 0
 و لهالاداي 2 اقرا در اعد و ادعت 5

 اا ! رشح لإ ين رافد نكس توها
 َ ا

 00 لكحرابوعو 23
 | ١ ىلعدبارج هج اهل دقف السب رخااولعوهنملك ديكس هب زوو 7
 ا ٌنالوحرت هل ةحاراما وصحن او ف هلولارها نومي امو” كربق ١ 5 لمامُه فون اميذأ 7و اهربق باع قوقدلا ( دلوتعا تحاك ا
 ا 0 ( وجامع اودع ارجاعت وفرط مقلع تلي « ظ ا 76 رجه هىمددتع هل لو( مجرإلاولاو ندحلا ماا ش هدباكب انوا نعل ف هيسافت انومئاهلَو ضرما ٠

 0 0 اعماق 3 ا
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 اهكداحو دس ا هالوم . هيءاتللاب نا نالت ذو
 0 /نااعوك هيو ازمه دبع تدعوكف ارق هيلع

 يرعب نول لم ناش |كك د نه كب هللا بح >او هلريجوه اي اا هاو

 ىمللو ماركلا ديك الملا عروكت ناح هحور قلت الد )هبر نع

 هاولسو «نامم ل١ ول او كسلا اممل مدون 0 [:هب اري رح اس كرب رشح

 عدجب ل |وناكو ف نيالا /عم املأ كا هب دعب رييسوملاو اورا
 5 ايس لعل قب" "ركن الم اكمل ع رم نم لم و اجلا أسس نس هب

 قُم (2ناو ذو نموم لع اهلا و <قهتنملا رسله اون ابيإ

 مح ارم ود اس ون نالُك دلل بع ود نول ومد و(" /وم كنب للي ا

 دس مد ههطعاو هذ رشند يعاب ىذوم نم هلا 200 ظ

 اس عب بو /وقرم باك همونح كَم بانحلا نم نايا ظ

 دسورْفْلاو اروي لتمر وب هذ لعبت وكسر |دموهرني -

 دو وهل دعس 9 ناعع“ .رل) م هيف ْ

 تناك رك ابد هرعت كار طه لع فجلاولا ظ

  ةلينء ورا قش و هلا ض اير سةموردتفلا ه!6ةنلاأو

 1 نم هصالخو نمومل|نسح ايلا ناك كف تناك نل اندلاع نم
 1 كيني ن |"نامالا عاون نم اًماءهربذ ثطجب وقرن كاد
 ش له( هبفارغد بعز نم (مصم يطعب وأن ارعلااوهانت ناو كسع

 : تس هاحان هوو 4 فطصد او ودب انك لج نع هد اهبحانه
 0 نانو نارفلا ناس ظفح م لا «ديجباه رب اس( ةربدع

 0 ٠00 مس قانهنوطوخة دبا ةكبالب هللامسا تحب مين لق ظ
 انج انضإو ماركا تورت ل ضضولامل و ةىلعت نوموسنو 1

 ظ
 8 داوود انا |نم اح هب هاىسص و بل لرأ|

 ا ا 4 هو احلاو

 يرد ادب ايدر دولا



 ا /

 1 حوبلا نم ايذر داو جر انا كسير | نه
 ىف عرش رضح هير وط ل ماوخ "م اور او كن: انئارملار لذ ىلع عون د
 ©« ناياد ا شرعلا لظ ىف بهذ به لسدانكأ؛ ايلاو انو ن اش تح ةنجلا
 لعل ] يل اناس راب ولف بس لس ارضح هذ نع اور او نإد
 ظ لب يل لاهمال) عاوراوك د شو نو دعامجم مهرب مل مخ
 امي عاوراو عرشو يرن هجر اصعسزتواصع حرك مل و ثنحلا
 جاوراو انسب اهيل امر اد يف ةعباس املا ف جاور كميل«
 ظ بسب او ةناوخو جاور د لباس ةلافك جاوداو كي ديجسةلافك +

 ْن ةرثملا 0 داو ضرار ايو ةعاوداو ١ 0
 نام تح به 0 اب دج برخلاو

 سي ا و ايلا دما تلاد مام ---

 3 ةدض دب هع

5 ,7 

0 ٠ 
١ 

00 

 ننكرتدس حي

 9 ا تع ويحتل وو حر جار هون 3 ودب_ جرجا هوت

 9 ةهايهججبو جلد

 ,”ىوو#

 اهرب ولخت ١ 0 د

 كا ةدر دي ا 0

 . سم“اثلو فهن فاقد اولا ة مداح باولا لس لرتنا
 نس يرحل“ ددو أهرببآض رالا ناس اوامل ايا ةريم 1

 ةزره نإ ةباور مومن اومكاحا هدم اهذيرحاو ةري دع قرط
 / راسو عهارب امه * ام اسوول هديل قواج ف نيس وم ادالوا| ١
 اةامه الكاك (نانلاول اوك هد امولا مولده ابان امهدرب لح

 0 اامهالانم ةانناناوث اهم دنعوساو هبوناكرا هدول .(سايهد
 5, ثيدححلا شددو "حشو كب و ةجل كبور 0 :

 : قم نان ندع !عدرطعل عورم اهلردحتا اريح وم رك“ هد كر
 - *نوعشا لوعنااب وعم وجا فلو نال[ النول 1

 دروو
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 ّْ مالمالا يف دلوب دولوم لك/يصق ىب ناس دعس نعت دخلا ف دوو

 هنطق 'اهو4بوب عز ور |بر الوعي ناد اعلن ةنح ادي ١

 نيؤلاب نم مهدتعوكل اوس الوهم ربقل فن وح وحرم الافطالا
 فل ناكاشلا#م ا هوس لانا معلع روك و ن ولعت و نول

 لا هنالسإب ,مظعاو/ءاعفال اهي ْمْهَحْن عَ
 . ىف /الاث دقو «دنارك ف نول هيد نهد نال لكهانو

 "و باس ملع نيل نيشومل ال ايمطا واي ال |ةرميكلا لسلام هادال|
 وكت نإ ةماركلاو ةينسا م اموبكو هركش لا وساكو رولا بانك

 مهل ةئاباجي عامل اهمعلا.هذاكةمايلا مون شرحا اقف

 نيمزضملاطافحلا قرط نس ْب سلا قدر ةعاطلاو ونقل
 لاوو نيوعسو نيم اسيرعلان وك ةماسقلا هوي نيل! كرارد

 باطل نب لع لاه ربهبا نايضا ال هيدر سك اي سْضن لكولاعت

 عئراوماود انما لغد اناديد نان الامطا مهرك نهب دبعو

 ْ اي دلا لإ لا لور ند " اناح المد نيدلاولا يخل اناكم نيوبالا

 : تاالْك' ولن نيسملا لاقط نأ هلا عوثرمكو فن و دوعس نا نع
 4 هن اسالاو دل اليل لد ناروم نب هلا نعيد اسي الود هل ظ

 موف يح هن بقي ةنحاراميا سوم نث وكب غارملايع نأ
 رول ”يدملاو باذن فلا دلال 92ج دلو اانبام ةماقلا
 ثسرجملا4 تينام دعب ييجذلاو لبوحلا او ارق عرصلا ارجل اروع
 ناه دملاوْلاا معلا اع دب ىس اني او قمإتلاذ اموكيجصلا
 كسك اواعداس يعل "ناجل الُقَك دوم ارالط هيكجتْسك
 افن بطئ( هت اثراص يون حن كيلع هدوع نان هنا وكس

 هشناو/عجرلاربل اراوحف لول وُرْس ارك هكيضعلالنمولا | دب

 . نين اتي رروامو راع نر واج (ميهرع اوت الن لع 0
 ظ هاببع ضو فس وب ياعافسا!,نولث ناو ,داوجو ةراوج لا
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 هلع هيلا : هك وك د*”وإو مل اوماانا (مدولت لبان( مطكون) نوجلارم
 '  ةميمدّؤ ا رجالا سرعت هنركذ الك عاج سالا ننرنل | وامطع رجا
 ١ هللا سك عجرتسا د اهردع مدائز ناو هنبسعم ركد نه ثيرحلا يش
 عج دنس | نم هر نايف دوو بص (وب هلتم رجالا نم هإ
 رجالا ط جل ام هل اسر اولع عود رم ٌبدح ندد وو هس نيعبرا دجب
 . ضر وص ربصد هلام فعدنيهب لجرل| قيفصت ةبصللا نم
 مى: و هيون نم هريصل جر وعد يل ملت وكيلها وللا يضف 5

 . غوئاواو ةليص او ودع واس و حابص لكيقدبلا ضب ومن و قيؤكلا ظ
 22 *ةلكولامخوابسحوهوددإ ةوعنش. عرت سفلاو ناطشنا م

 000 عثنساو ده نامإب نلاهّصرم ياي هلل ا هج د يلاوكلامابال | رم امل هنا باد 57
 دوكجاو نر ببلع وله ريل ناودنع جسدت نا كريه اب« دع ضرم] نوملا
 يع نال لع هو رج د مهرس ادعو لم ىو ناثاءدلا
 تن اال نه امو بونك ةغيحس هر دعو تبموهو بو

 نإ ولا للك نم ررصتق.
 ارح ىوترو يوكسش + اي وورن حاالدف
 أنا هسا و 'تبملا داو نسل , مكتب ىئااونظنا
 أممز ىعُنش و يدر ن اه.» يديج لهو ر وصلا انآ
 اثفلا ناك دك بارت نم نرسل ياحم رتدأا
 [ نص نور او جن ناك. ف ديص هاوح دكر دانا
 ١ امهر يل و ةنع نرطر يصف دو رووصعان)
  اسط وكاعلا 5 كىبو ,يكمصلخب دل هّسادج١
 . اسنان ولخو نريد مكس اسم ولا لق تنك
 . انلع اراهجسإبراو» لام يانامولااناو
 2 [ن د و قا و0 اكام لك .كراوارتل 2 ىللا ف نكاع
  (سح هوم ام مر وقت 0دحإو يناوس و ىاعطد
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 انيبوه كوأناوال ه المعوا 1

 امك عل ل يعدي | > ان هنود رسل اوم ا“

وى .ملطلااورذو 3 بهاوُصرو يباوم رهام
 اه

 اثق ' يهد لكلااودذو < اوفس صد كاورو
 اوردر اورصراثسل هي تل تقلعو سابو لك لذ

 م 5 ايوهوأ/ اجل « هن اانىهنولااوطنال

 تتسولا /لاطان انا اه < قرتعافاتسرابلااموه >

 نهد كاسه صلاتنا اوه« ان لا ةمجص عزنا <
 وَنماّس لفاحلابسل «إ اوال لم هال قاودمجا

 00 يباع وح بزي نالت لت ) آ

 و *وي

 *تإ 8 00

 نتخاو ى وحنان انوكبل “ | ىمتيئن نساءاعح

 1 نمزدو لافناوْت ودح نع < امس حياج اعد ٠

 تقلل ما ا ا ا د ا سبع سل ا

4 
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 ١" قدرت بابسا ناين س يكرر 5
7 5 

 ريح راهي ب

 يلعبالسلاو الملا و ب هس ريمو“ب اسس هل بسم هدا دمحلا

 0 "شم دحملا مولع عاونا نم ن اك لعب و أب اهني الااو لزل و دمج انس
 5 بابا فاك ةمالافص لووك إرفلا لون ناب اهمب ان|ةئرعم

 5 : باهل عب اج فيل انف ك9؛ةحاولاب اك اهسريهشاو نارقل لوزن

 : 3 سف رقما ضع هن لافثيدحلاب ابسااباوكلوزئلاب اسافر وقنا

 1 جس لطول وبا تذ حلا هرك د هدنجرت يهورك د ناو هلع فذن: مل 9

 20١١ ١| فكوماوح توشنابانكه ي ع جان !تدجادذ ودا حرشُؤ
 ا ا ا ره ا مطل اذ توبا
 ١ نساح هب اني قيقلبلا ندلا ع ارس مالمالا يسجل اك امك ماوصدل
 .بلاهثيدحل ناب ةكوعمنوتساا| اووسانعوللاحالطصالا|

1 

 ف ةرهلاورشس يادحلا قد دن دونما «ْتفلاجفلاوب يتلا

 لهاض نيرحاتملا ضن عرش تن ايناابلاعالإ ان ةيدح يلع مالكلا

 باٌكلللورنلا باب! فص اكثيدمللا باس! شن 3 ثردحلا
 نانلابلاعالا ان ترعوريس ين ولع ثكذ نمت فذ هب رعلا ش

 هحنش دصق نم هرثكرب اطخ هك يلاوْعسو هفل| انوه ثلا د

 لة لب يدنا نإ | |عاو"ىرفلببا لاو يت! مالك له

 اهربعون اهالاودالسدلاون امال نع ءليوبدي لاوس ثدح ف
 يابس نم هن سان ود الل ا نوكي ( املا نعلن نفل كت دخلو

 0 ليسا | سو ملع هما ولص ماوه هيبس ةعامشل | تندحو باودلاو
 ا طضنول كراوالص ثبزحو رول وسب دحو رد "لو مدا دلو

 1 بعلزعلل |مو نع لاوس تب دعو كس نهةمز ردك لح ثءدحو

 0 بتينلالالاوس تدعو لمذا ىالا بال اتإ تب دحو بولا ظ

 0 .كذلا ونه هةرطرقح فقد دحلاف لفت يربد نكد وردا : ١

 ينال بع ىلا 0 ف

 5 دوس و ب2234 -- ا

7 0 

 0 : روس ا ل ل ْ 54



 0 ا ْ 5-5

 ضكن قرر وده وتأننب دب د دح نهاهدربعو [سورلر الا هاوو
 لايك ةسرنلاوةحاد ناهد اد وهو لاوس لاوس لع ٌثداحالا
 سس و مياع هيب ىلص هيب لوس د ب (سلاو دجس هس دميع تبيح انش
 هنرذاان يدب ىلا هرنالإل افي جملا ف ةالصلاو) لس قة المداانإ
 نوكت لالا رويل قولص| نهيان ح )يدب يف نازي الو روما نم
 عون فرك د ارو لاهو لس مدع ىبقلبلا ركذ ريد هب ونكن الص
 يبل | ظفلُس بلاو نكد بُكدك ذ اد نوكيا» د ف بسال نه
 قولا ل يثإسو هيلع هدا ىلص يلا هب إكت ان لو| سو ريلع هبا وص
 نحب زو و بس لو) بسن !نوو وده ثك ذ له هب كنان وكب دذو
 نات انهي ىر اعدلرب كر واكف ول) نكو ق هب اكن املوا ن وكب نا
 لوطد بابساهل تيدا! اهريع و صصقلا و هوب رش باو 9
 درب ّنل له درو كك د ى رجب ديرب نمل جذوملا هانزك و امو اهحرشت
 ةئاوالاواعتو هن احس هرب) يفاوحرملاو نو يف طوتسم فضي نأ
 مرن قئقللاْ ا باق و يأت اهدوكو دامو هو طوس ىلع
 وشوف عشت تي رجالها س نيرخ املا صحن نا لعاو ّيدجلا

, 

 - ماس نادل يرضد! نا اوجراو ام هلج حارحا دعو هذ كيد احلا كرولا عشت نمو« د جلاد دك اسضذ هب فص ظفاشما ديجس تبا قولا دلع ناركدب نم ندمسو بروح ا قيال ةحرش يف راطفلا هنا هلغو نب رحاتلا ضحم نيدل ايقت بلا ةازعامك تدحلا ب ابسا# ٠
 نع تلا يالا جرحا ثب دع ةرارعلا باب نيس لاعب
 يق ميلع هين ناص هربا ن وسر ثم“ لامع هسا يقر باذحلا يرد
 . اند لأمر تاكنمو هل وسرومددإ يلا جيل هلوسرو هعباوإلا ةنر د كن اهومك كوئادوردالهل امنا وت ابيل اب لاغالا ام /لوقل,
 لهضرع نالت نؤهح نت دحض نب ىلاداجا © داكب تريب لا لاف بسس ه هيل ارجاهاذ و هنوح# انج ورشي ةارماوأ انهن
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 | 00 يي ل الل ب معا ديبحم بن سوم نع نحرا|دبع نب 'ةدلط تا

 4 دون لبر م نق هب |وهص | انهذ كو سسو رباع هدداولص هنا لوسر م دمامللاف
 لاقفوتمل 0ع لكلا اسيل وبو جبل ةدهام تاك اونا

 ْ هلوسرومدلا لأ هي رج اكن مث ان الث سل ا لاعالاابإ سان !اهيا..
 0 اوداو | امملطب ميو قف هناوحج مالم وهلوسرو هدا لاهم

 > لئن |ميانا ل اقيدب نب حف دره هيف ارخاهاب كاهن ام اوارمطخ“
 ا اداه يح! ليدلاهدح تينا لاف ص /اهف اًنالث ابولا نع

 1 اتا وحا اقف ابق بون اع يحاهدعم لاف امب اج هقذلا دب يدبباد
 ْ . ةريرهولا لع بسن ىاباو دجاو جق ناو نكاد جوخ / ثم دع مع

 لش هوانر وشن اوهرحاا و 'لسو يلع هبا ىلص هيالوسر لاقل
 5 ٠ لاف ةريره ى)نكوممبلا ةركحلاودجا خوك أ ببس هند

 | ”ارصع لوسداب لاف دام ءالانود ةمياكمرب اس هاا وسريع انك

 ْ وهو ءوادالاه عب انوحال هد نييصلاوبرت رمل قىلطس ان هدبا
 1 ريملارجملايرو نكد كه دج وامءرف ابرق ديصئاذخا اب نااوجرب

 ملح هلحلذ كمط فلس ا نطدرملات اصهرختل| نمسا 0 00٠
 َ شح كلمي انرحالحلث املا !انسءاض قن وا لستغاناف او ونتوا ظ
 22000 ككل كانفكل د ]هباضونسواهب لئخ ناوحيإ | اهي دون لس ظ

 ١ هل .اف ىضونو هساول غرس رباع ءراولم هاد !لوسرءاهف

 هم دووم و دوت
 كما. دلل 5ك

/ 01 

 ةبرخ اودع اعرحا لس ددس هنن لاله واب رونطلا

لالإإ ماع هيلع هسالوسرلا لاه س انعئا نكن انج ناو
 ٠ ١ ا

 000 ناساو ككرؤنلاَو دواو وناو دج !هءرسلا بس ىش هس. 0

 00 هيلعموا ىلص يبلاب نروماه لردخاررهس ىف لع: هلطؤللاو ظ ١

وتناهدا دوسرإب تلق ةعامضو لب نم امون وهوسو ظ
 0 ش : اص

 الجن |موحبو نمل او ضمحل انيذ يقلربب لوةعاضصئريبلم ١
 ركذام «ياعاديبجا كب دحو يشرع مرويطاملالافف ا

 قبوبلاو : ظ | 1 ١ ا
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 ىلإ اكدوا لاه مسو لع هسداىلمص ىبل نإ رجب ني يجن نع مجبل و
 نور اة كيا نعدجاح وحلا بس اساناو اسك لم ماشاف
 انو ءالُف ضر اب ان وك املا نع لاس لود سو ماع هين نص هيا لوسد
 اا ناماو | ]سو لع هدا للص يبل لاف عابس )و باول ) يف هي ومب
 رن هدد دبع نع لدن ومإ | جرشنا شنب دحع تي الميم نيل
 ْْن ورلابايصضتست يو لع هي ىلص هيد |لوسر لاق لاق د وحسم
 هوجو يستر" هكفالعا..انك١ذ١ يح هحد تو امال ببحأ ر هر وع او دان دضاو هحم نخ أد ذ 0و نّسخلا ضهرإف ٌثالحل نسيفدالو لجحر يدرك ريق! لاف ذ )دب هما سرت ف ومدو هلي سو ملك عدلا ىلحم هنن لوسر عم خي ينسب لاو وعس نإ نع ليال ل |نن مهن ىباو يفاربطنا حرش بيس نيل كت اوخا دار هن اك ماطعل "و
 ونا نئاه مك ف لاف طخ[ سوربلع هرب) اص ده !لوسد كطنخ
 ةوحراألاو مئدوران كلقذ مدو رك دازلا نولاس نو و مون نم اك رونا ىلا نويصتح واجن ابسصُد نجتالوه لاو هنل) لوسدأب يوب س هان لقشر جلا عم قاع يومالب وط سو دلع هد) كب هللا لوسر معبر جم هيل وروي مهتارك مهلا طم وت شا كلبا
 اامودحو وطعن او دجوان وارن هودحوث در نماو دجوابو
 هم العابدد (ةانزعزاواع جمانه اع قلن نحل 96 الملا 2 ١ انتوهرارووانك داذاحان اس ةرعس فاسو ماعدا ىلص ميلا ىو يصإلا_ء قلت لاق ورك نب هنا دبع نع يسد براخب !عوحا ”٠ كس نات ان ناقعالل ليو سو اع مرد اضمن لوسر لاق - كايا ئوسرح ىلإ نعلن سزنلاو إس دبر اهل | عروش تب رح مطولاو .ثودلا باطتسي نأ [سوريلع هفا قابض هيل ل وسر نإ كل د دكذ
 ُنع دجاج رشاوى اندلثوانينرمرام |س باععالل ليو
 سجل اوض ىذ ار و ]سو باع مدن صدقت | لسد لاذ لاو:رب اج



 ظ جوا تب دحر ان)س بافعالا ليو لاف اما مءافغا

 ساودجاعيرح ]بيس *
 هر رس حسو ميلع هرب |ىلص هنلا لوسر تحل لاق ناين نع دواد

 - اوكش إو ءباعمرراولص هنن | وسر ىلع لم نك اك دريل ماض 9
 نبا ناو بباصعلا ناعاومسمت نإ مد رم اود بل يف معاص اان
 راع ردن يلص هد ل وسر نارك نك مل | هم الاو جرح ثب دش

 ىباودج | حوحا بس لت خبل ة حملا عكدحا اجاخال او لسو
 - ساعي ارع ةرركعةبرط نفل طفللاو هه ورك او دواد
 عملاء ؤفلملا نما اف هاي قارعلا له نس نبلعو نإ

 "م هاو اوم لثعا يف ساع نإ اصلا ام وهبجاوا

 مس ةرباعر ند الص هيد لوسز دع فس ن | ناكو لسخل لب اذ ان
 مهر وبل ىلع اضل | نوعبو ىؤصلا ن وسبل اون امو ندب اح
 مملعدنل|يلص هرب) لوسد عير فس | ب داًفْساَفِص دهجماناكو
 ياكفرعت سان ]بطش بصق هريس وردأل ف ةعجلا”ىب سو
 مىعبجح لوبن اكافوملاو فرعلا عد وعاوز نراك ىوملا

 ىلعوهو ْ-هيلعسيد!ىلص هير ]لوس مهحاور | مل يحامج

1 
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 - رهكدحا هلو اتغاف موا اله ناك وز سئ اهنا لاه دبملا
قلازع باح عرشاو ه هئهدوا هبط ىهدو ان بطإ

 رجس ا

 . هنسباع لع هئم ا مود لك هلي اوركذ معا ركب ل | نب درت نا

 اداهد ميو ةعج/نورضحل هيلاعلا نيكس سان | ةناكان تن انو

 تلد اوك ذ ساسنإ هب كو اش محاور !ىوطس عورل/ مهاما
 /وسرل

 ن احئياحرصلاو نواف اكوا لاف )سو بلع هنا ىلس هيا

 قانيب سن ١ن اكثلاقام اسي اعدعيببزلا نبا ورع قرط م

 مهيببصبو ابهلاىف نون ام كاوعلا نم جمل زانم مد عرحلا
 /لعمما لص هساذوسر أك جدلا مش عرش" ىرهلاور اذا ١

 ميه

 هاما : ١ء ْ

 ب



 ال

 ظ ك1 ةلسصلا بص تل مكتاولإسي هلع مسا يلص رب لوسر افك دوم مهسنأإ 1
 ل وسو نأ ريرصه ىلإ نع ببسملا نب ديوس نع كره لا نعوم اس ماها توين ىلخ اس العلن دج اس نانحلا سلا نينه رفعجيود|(/|هيلانا نم سليف ف ظفادملا فاح اب لج "نب دمت هما كال اد اود لاف بيس .الركل + الصدارجذ | تكد الا اهي روك الاهركذ اذا امهلصم ناامد ود 00 يميلع هدل ىلص هدب ل يسرا ف سن !نك د كرام! جرحا
 هب اه سون يف قارعلانيدلا 5 2-2/| طخ تباد دل« الصلا .هَفارك ويد اهركذ نيحاسا سيرف بس و الص نعم الم لادذ ىاصدر_ىنل| نودط زج مان هب فرس | هيب مسوهراع هدنإ اص هينا
 نعد وس نع «ره لا نعرشم ب دس نه ببر ادو هبلاسا نع نجحت ف 3 اهادع اول اهحرحا هَضأد ثبدخل ادهدر وادكد
 داعم لملابإ 2010111 ملم و رورشملاز أولا نعاباوجن وكب نو ونيل 7-52 ر تافركم نع دج هنعراطملا نب ب كب ناباو ب اورل مده نم ةماعلا ب ودا ىب|لخيربيع هب ْن دع نجا رع) ال دسم الربرضوإ
 - زو داو ننع دس حرجا ةاهركداوااياسيلفامهاع مالا" كالص مرح ىس اد اه هطقنلا 3 طب رقما اها طب 8 ىمإ هالو« الصلا لع مع دن سو كعهدلا ىلص يالاوركد ايا وانثى دع نا او هج و كدن ورلد |" بمبس يوسس |ظؤل مل نسبا ىلا كابن لوس هليايصلا الس انك. مايورئعسلا ىف برس هلل تب دحملا ايوه ف داوملا ني لاق اكسب د ظ نمل ين هت هدام نيرددلل و ةابلج دبا «لعو ساق قلك نيل يب ىو علان واب ايؤسوريع مها ىص تيل ناك



 2 ّك : 0

 و4

اك علاق شس قس ريع معايا هبن)ل وسر عمانك
 لاكو 

 بمكوش انهيت اهسكارحالاا طق ااه انه انئالص اع كبعاطمحا

 امون لون همه انرسر قداس -و يلع هيب زولص هيااوسد

 فما اولص من كئلا ف سمك اولص ولص و لالب ن كاهن مهفلا

ن اللا انئةلص فانك يف نبا لوسر انيق اين لو
 ان اء ول| يف طبو

 ايفو دحلا هه واه ولصق نأ و نايا داق ةطقملا ف طب رقم |

ىلا | نع باس ياس بالا نعدمح !عوشا ث دح
 هيناولص 

 عوحاورمب اقل الص نع ىصنل ىلع دعامُلا ١ الص لامس هيلع

 سلا ليسو هيلع هلأ ىلص هيب 0 ارك نك برام

 ف فانولادبع رخل بس مد اهدارح رحآئضد هلف لعاو ىلص

دم سر هيلع السينما دق لاكن نعدج او فنمملا
 ةس

 هاناودجل أمس لع سنس يبل الع دف جان او دع ك9
. 

 ةالصلا- ن | مم مب اقل الص فض دعاملا* الص لاو وعن

 ةيدللاس كلام ووك اهيبإ !دمع لع فازرلا دبع عيوش او ارا

سان او دب دْسُهْس دما ل دس اننا
 قلمنل !يورئ 

 رح اهلادع و بلع هدناىلص ويلا | عرش اس ولح مخيف
» 

 ظ بفصتد ىلايملا اهم لاذ ولع مف نولصب مهو

 / "بم دح مالا نوم لكبح سان | ِهَمْطَد مد اهإ | الص

ع هيا واسدمبا |ل وسر نإ كسره نادك بر اهلا جرحا ٠
 يل

ا لف هسارمكدخأ )مدر اذى انا دام“
 ْ هسارمببا لهج# نامامال

 هلانع دج /يح بس راج ع «دوص هندوص هن افكت وار اج 55

|يلص يبل | لش لحر ىلص لاه ير ديل | ر روس
 لم مسورباع هدا 

ابو مو رب نلف عقربو عدس ناله عكرب
 يبل|يعق 

 3 0 بملاه ءالصلا|-ىربلع
م امال مكدا كا الصل | حار اون !لاقخ مما ليا ل نإ

 محر

 - اداه
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 ى/ةعووادولا 26ج رح] كلب دج اوعت ر اهوئداُداو
 ,7 نيحلوهب ناك و بلع هربإ ىلص مدنإ ل وسر نأ عكر ديلا دعس

 . لبو ناومسل|لم لمرتحلا تي ايي مهلا | ةديح نمل هيب | عيل وقد
 ثاارلو دبحل|ل اقام قحا دجلا و انين | لص | دعب يشن نه تيئنام
 ىلا اذ عئماكو وس: طعما لو ترطعإ اذ عئامال دبع
 ىلع هيلانايف عيطم هلاو هيام ىبإ عارتخا بيس ديلكس
 كيرلا لمص بأ | دنع دو ديإل) ترك د لاق هنع هندإ يمد هجم

 بل /ل هس دم اشل | نالث دجو لالا ف نال دجاول ان سو ٠
, 

 مهلا ل اى ةعكرلا فه هاسار مكرابف ءالصلا يف مسورباع هيد للص
 اي عيامال نت نم تيئتان مو ضرالا لمو نوم لس دحلا هلأ
 اهب عؤرب دجلا كَ دبل اذ عقمتالو نكس امل طحن اكو تطعا
 داق ةريره يدع ةدسل |ةرالا حرص كسب دج هت ومص
 :نكس|وكراعو نون مئن اواه وب انكل و ن وعس هنناو اهؤنون الو ءالصلا تمد اذ [سوريلع | ملص سال وسر لاق
 يراها ور !جرحا ببس اوم اى ركن (وامو اولصم مكدداأ
 مز ءربإ لص ويل | عم نان نُحاقدب لاك دانف ل لع مسد

 - كلمت + الملا مس )اذا اولعتي لولاق ةالصلا ا ناجعتسا هينا ءلوسد اناولاق ركن اشانرجد اع د لص اذ لاجر هيلج عمسو ا 4
 جرح ان دح اذ اك منان امد اولصم مكر داأ5 ةليكسلا
 ظ راس هنا زوو نسا يسر وقت معالم دون موفلا وذاعن ا .  مهئالم ق معد كن نب وذ هب قياس لصف هب قبس هلا هيلا اوزان اورمهلاس أ لصل |ئم يب مم لح قبس و )سو ماع مدنا ل قسر نربع كاع سايز !ناكل اق داعم نعي اريطلا حرشحا بيس هارإلا حمص اك عصيد لاحيلع مانالأو ءالصن امكدحأ# 15



 01 ,بلعمرد|ىلمع نإ ل وشمس لافف هل سان ىمفد م اف [وديلع

 5 2 هدجحا>«كقفذاعم نعدل ٌةباور'ث9 داغر حم اداوعنصا سو

 ١ 0 1و اهنافدتت انذاعر كل نع يد [توباعهذلإ يلص هدي)لوسد

 - رم هن العن مانالاوب لعيادة الصلا سى قس دقو كدجااج

 اسمك دارا اووخا ثب دهب دففسام قمل «امالا عددا
 | < -" نمرك|نملاقؤسم لعمدا كصرس [لوسر نأ رن عإسد

 ١> 0 ةاامحب ا بعد به د وحارس نيرقب الك ةاقب هده
عساولص همر لوننر لاهل او ةريره نا نكح ركحاو

 0 5 لس ل

 جبان ذونالوان رويس نيزغي الئ لاه لوح نه لا نه
٠ 

٠ 

 ٠ ايون نكادات هبحس ب« رئلا نع درجا وما بس موللا

 1١ يي ةلهرك ان داقف مولا عد دج وهدا ىلص اف كرب

لئ ابعاد بهذن ىذا نرعم رقد لي نافل
 .  ةالصلتبغف ا

دع هيأ كادس|لوسراب تاق دا
 - 7 دجوف لاف كني يلوا /

ق لر دص ىلإ بكف امملهود اه قل و اا نهسهسسإو
 : قعشمه دوم و

س ىلا نارب اعنع إم ودع اعارحأو اردع ني ناذاك
 ' ٠ خول

 ًَ متموف اهلك امن اركل اويلصبا | نع يوب نهر يئءاسو رداع

 نئناه نع هن جلا سو يلع سا ىلص هه دورات ريما كانا
الدرج انك 3 ءادن |لوسراب يلب اول اهلا نينار 1

 عيوجلا 

 , تانادجسرفع الفاو نمْإَي طعس ملم نبل لور لاك

نن ىذانب أع وانو الملا ظ
ئ/دعدحاع رح او موااوش ه

 (ي

 لنمو ملعمس)ىاض هيدالوسد عمن ورع لا شلح لإ
" 

نم اج اببص اه عابج م ناورينخ
 3 اهانحدفةين الار !

 7 0 تاف وقال اول ادبعرم اهؤسو ماعم لص ينل رباك

 2 ِِ ظ ظ 0
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٠. 
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 ا ةدقدع ىف ا



 ا

 دهل|لوسر نادر لال بم الارد ا مول ناس ان | ف بد اذ
 ليملاج راداواومسارش هور عابج ساثناواموث و ةلمصب انيهوذفال :

 اهبل |هرعد شراك ) لس 0 ةمااعس لقيا /ل وسر لافك مون و لصب

 عابسلا ىف بأن د لك <و يبا لك الاهوار فب الك هسا

 لاك كد دئلما ددجحس نإ نع[ ودم | عرش او سلا لغام

 ندرسالك | ايش ئه "لفل كلز لمنع ة رب نعل نإ نعد مل

لع هنن الص هبذ) |لوسر ليف نجما | اندر رجت عاجب سانو
 بو 

 1 فابرقيالث اشهْسْملا رجلا ه لمح له لك نه لافك يذلا

وس كد علب تمدح كرح ساما لاذع يجمل
 هلل | ىلص هيل ل

117 هنلالهاانرجب رك يأ سل سائئ | اهي الافكطسو بلع
1 

 داك يلع اسو هراغلا ع.راشلأ ثمب لك امرك :دهركأ رح

 اةيسلاوتجا لشهود اذ 0 نع هدلر لوضضل

 مس برام اددج / ع, وحس ببس نسوكر يجب يح سل“

 بطي ىلع مدا ىلص ىبلإو اهساكبل م نا هدن) دبع فلاوب اج نع ظ

 لبق امه نيحكر ىلصب نإ ]سو رباع مرن نابض يبل هرم وسلك
 فيذكر لميلل بوح مامالاو ركدح ااا األ افك سير |ىلع

 تلهد لاذ دان ه0 لعوسو براهتلاودج اع اداهمف روك

 ص نامل | برماغ ب سملاج سو هيلع سد كاص هسا ذوسرو ريم
 تاحأيولون لع انسو ءبلاع ير |ىلص هدلإ !لوسر ااه تسلل 0

 دول | كدح لعد اىالاوسولحس نواس اج كبار هنا نلف

 مئمراغع لك !وءركسا شب دح نبوكر دوكرب يح سلج الذ
 تاني اولص للتو ريلع هدد !ىلص هين اوسدلا |ثانأ لش لب نع 7

 عر بس هكا ال ا«كبب ىرملا ءالم لصف !ناف منوي

 تموريلع هدد |ىلص يقل | نا ثبانث لب دبر ىلع رايقل ود ح |

 هدناواجةفالوسرا ميز سن محلب جلل 1 رج للا 2

00 
1 0 

5 



 «ن||ونطش دن ص او لش مكد ساناديلا عاج يح يلاببل سو هرلهشنلا

6 

 مكحتصر بارود وكب لارادنافس مولا جرب يت مومج امج ماندف
 هلب نكملا ةالملا لهيب قارملا الص لمد نافوكنوم سانااميإ ولصق هب مق ابيكم كولو مكبع بكب نأ تن خ اح
 ا هناا نلص هلا لوسر لاقل اوركي نبا نع )سو كر احل | جرحا كرب دح
 00. سرحلا كرش لاف « المل اود رس اذ رحلار سس احا[ وهبلع
 ١ ىلهرب ]لوران لاقفاكرح اعلا ريطلاّك الص [بو لع نإ قلص يبلا | 2 عب ىلضاكلاف ةبعش نب ءربوملا نع رجا عزا بس مشد“
 0 الر ريرودن مج حذف ضمرولم لشن لاه الصل ابو ورب أس ورباع هلأ
 يلع هدلإولص يبا ن اريل  دعركااو ةجءان ناووو اد ون حرش
 يناجي وأب بس لوالا فصلا ىلع نولصب هيك لو هينا ناذاف
 ”ىصعلاق سو رباع واص هيل | لوس ل او لق ده انجي 5-0
 لوالىومسلا ىلع ن ولصد هميئالبو هنن نالافك هقر م دل
 ظ لرسم! يو اوماهيلع س انلار يح د أه

 1 دا نوكوشل ناكل نق واكب هما دبع نعولاربطلا ع حاد
 . 0 ايهقلارق هين لعمل ل ننام بط جببح م مهل أل اول اى ءكماولخد
 00 ظ ظ ظ هذل ْن ايهلاو هلل

 ب (يضالاه لاا ف ىكداملاو دكر د تملا ف دكا | جرحا ثبدح
 او رسلع هدنإ قضهدل | لوسر لاو لاو نش !نع هن رط شل دلو ٠

 ا قا مدايب ةنل!باع طش ضرالاف ةلكب الم فاغعن هله ن)
  نقدعلاو هو دريكاما ردح بس رشنلاو ريخح اوثورملا

 .ريلع هلا ىلص يبل حم ارعاذ انشا لاق | نع ناب الإ بشن
 ٌفالفلان الف م رابجاول اقر اجلا هزه اهدافك مز ائج نرش إنو

 9 7 ' 1 1 ١

 "بيب



 يب” اننا 7

م ساو هنبإ هع اطم لمجاو اوس ودب | بك ناي
 تحو تج ولاه اد

 ضع ناعيفالفلا الف راح لاف هدد املاهف برخا نرمو ثجو

مي حبب وهنا ةصعت لجبو لوسروهنأ
 نجو جو ثبج و لامذ ان

دس كلن هنا نارك( !ايروهت لاو تبجيوع د كوك هدا يب ( دي ونال امك
 

 رتل اوريو اه درملا فاه هدا يب سل | ىلع قطئن وقر ناك

|وام دال وسر ن]ة نبا عدواو ون جرش! شر دح
 هدل

 نب ره 3 يبس اح هرسككك ملاوظعرسكل ]سو هيلع

 تعيم ب مءاقلا اس نوع سر رح انزارح عيشم ونا كردح

 ”كابوسرعم راج عم [نويرخ لارباج نعرادفع س هينزدبع

 سلخ هدر غرفب ملوماوأريؤلا اسحب !ذا يحس سو يلع هايلص

ف دعب الجو ريو ارهقش ىلع و هبلعهدإىكص ىلا
 مرش ا

 هدلا للص يبل لاففاهرسب بسه نق نضع اناس اع ر املا

 اخ هاب يس كانت هابإ كسك اهاهرستك ><! سو دلع

 - 99 4عيديزنلا دخل ب دحربعلا باج ق سو نكلو
مكدح أولوا و |مهو يلع هرد اىلص هرد) لوس لاهل هكدا نع

 

 نعرباج دعإسو لج !ج: حس! ببس هنذكن سلك اذن
 .. هب اعص|شالعيررك ل كانون طخ هن ]مو هيلع سن للص ىبلإ

 هلل كم ولا رخرذ البز بو و لن اطربغ نفك نقككْو صم
 رطضب نال عواصب يحلب (لهسرلاربفن ى ]بو ربع

 لي 7

 .مكدمس/نفلاواعسو رباع سر ولص هبال لان انما
 سنا و د دادوب) روحا كسب نح هنفكن ميلف هاذ 5

 هنل |ىلص هنن )ل وسيإ لاو لاه سابك )نك ة أن ساو لام او
 نع دج اوبرح | بس اانوئول ىكااواثن رولا [بو باع

 ظ رساعربب) نص مدد ]وسد عد (جيوكح لاو هدب! نع ني يري رج

 اوسداقف انو مص وب بكادا ْدا هني نما يف زيك ]سو
3 



> 
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 ملكيرل| ىلص هرل] لوسر نير الاف بيلا نيا لاه ريّسعو داو يله 2 نم لاق ثلا | نبال ميسو ريلع هدا ىلص يبل لافت [السل هيلع اند در مفرج اياز اهب ب مكابا بك اداره ساو
 ه7 ]دره لاق ناب هلزان ل عميلا لوسير ا. لاك هانم الفك لاق سو
 مه وضل و اكزلإ اى نو ةالصلا مقنو مدا لوسر ذمتك ناوهساالإ
 ”يكسس قف هدب نلخد هداحب ناش ن .دئادولانيبإا د ناعم ر
 . ليوسف ناَخ هكراعد ىلع عقود لجرلاولم و هداعب لوبي ناو رح
 ةوب نحو رس ايش داك هبا نوف لجراب قلع مس هلع هس) مدا
 ْىديلعرا | لص دإ ل جسراممل لاهم مسو لع هدب) يلم لإ لؤسر (يرمع ضرعاو لجرلا | يقف هللا الوسرا>ءافف هاروذ اه ايباد
 انه وملعب لمدن دوسدلا يمن اهي اجانانا نعني 4 راتب هيف يناسب نيكد ار نافلجما ! نع يا رعاه اراد

 201 وسبل مل و اوس نبل لج وزع هسا لاكن كل
 لاق : مكاه|مكتود لامس نوم مهو ال ارصل هلم وأ
 ظ الا 3 وب ىلإ كاهانلكاح 8

 لاققريئلاربوتس ىلع ىلج قدي ١ / 3 ىلبصرمد ل ىسد اش
 21111 016 وس وان دحللا ناك لفشست ”واودحلا
 ملعرد] كلم هدد لوس روم“ هنإم لح نيو رك نك دنع !جءرحا

 ى ركن ع دج | حرش بيس ر ول ىاعإو نوؤد ال لوقب )سو
 لاقرب ىلع يكس (ناو [سوريلعربإ صرن )لوسد فاد لاق مريح نب
 هاد لاف نس ان [م رش )تب دحر يقلا باص ذ ونال
 معمج لامن ةوعدل | اوه ادن نإ “ول لسورلع ها ملل |ىص ريل )ل جسر
 كهرب ) وسر لشد لاه سن |سع دج | جرح أ بس ريقلا بلع
 .ىمع مف راكيلا ىبل هيل ملاناطبح سالب امه إجسو ديلع هبا
 قاد هلل وس داب ولاه اذه نديم هعلافدبت نم
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 مهمجنامهان وعدل ام ادن ]ول داو ايكو هبغ انتل هانلا]

 - مباع هيد ىلص ىبل الخد لاهرب اهنيك له | حوح اوريقلاب الع

 املا يب ىسلاجر ناوص| اعمكر اهما امل فبل الك ادن
 ةيلعد اهلل ئاوْنامر

 راو اعرذإسم مياعمس) ىلمدناا لوسر جرت جهر هنو فن وب دج

 بس نعيوهلا ثبداحاوبقلا بع ضاوذ وَحْنَن !هراصا
4 

 لافلاق هيحش نيو يعط انع دج! جرح | ئاومال)

 احالراو و وُمف ن ف اومالاوم يس قرباع هلا ىلص هين)لونو

 ْن | سابع ت]انع هد ف مكانا و دجاو دعس با | عءرح) بس

 تبار)هل لاق ظل قو هم لاك ساهلا(ب| كد الجد
 باطللادبع

 هطلفرادا | فاعبمج هسا امعمج مسكي ةهاك ل طبحلا و ماهى

 كيد حلم هطلاك سارحلا 0 ل

 هنلالع نس انزإم وكم لاف بطش )سو هيلع مين] ىلص هنبزاءاوسر
 او دوم انناون|اوبشا/هتمان اوين سابعلا اهلا تنااولام

 لا همس مانع هيجي ىرمك دالسجا# !جرحو احالادب

 0 ومسجل نرد هن ناب سف

 م.داخ ةيلصاجلا يثمهر اج نداعم ساندالافتا طخ

 دحس ا طولو ركاب اهساود ون اونف!د!ءالسالا#
 ٠ اودوياكالن ومالا مهب | اهدلا نودوب ماوقال ابان لاك

 طسن نع مكنات دكاسع باع. رحاو ناومال | مج حالا
 1 ين:اريقب )دي باغ هما لص هنا لوسر وم داق وب رشش نإ

 دلاخ لاهو قس اهل) هصح «> !ىف /ريذ هه ركب قي)ل افق ةىئخ |

 ى !للس هن او يبلع الع يف هن |نارسم انهناودعس نبا |
 ضف ىوملا وسال [يرب ا عمس) ىلص ىنلا !لاغف ند ان

 ظ كككري دمت نع ةدلوالا واسم تطل ارم 4 نيج داو



 لاك ةيالافو

0-0 

 اوبب نانيكرشل) ضر دب نلف لع نا سو لع نبا ىلص يي | ن١
24 

 هدو ىعزدص روز هد ردك ل دبع تيلْشااذا لاق هسا نا لوقت

 ” ا ةرئع وسي لع مدد | اص هددإ ل وسر يف لي ريح نا نش !نعلالط نإ
 هيدإ لاول ربج لاو يئس ان اول او دا رص بعد د يد لاذ مونكمم
 عريشلاو "ندد ١) وهسه نكن جل بديع هةئركذ دحا ذا لجو زك
 , مانيلا يهل وهب نان عيدنا يدوس لاله ةنرط مسرد
 نحاب محال /لبسو باعمدل| قلص هدنا لوسر لاعذ مين مودم
 الإ| _حن هل سبل ن |د نسم نكن ْنُحا م يلع قحر عد هرب ن]لبدبج
 تيبهددأ نمار لادن |نييماهلا بر نع لب دبع دحر سو. سيلكون | اص هنن وسر لاقالاف نس نع قسيبإ )جوشح او ةيحلا
 ىمبج وهيا, لنا واراد فدولخلا هببع ىجب هنيئاط
 . لوس ئيسو لح !عؤح) كب لح ماب اسس
 ومو [ب باعد ] يلص ند | ل بسر الع جوج لاه مق و إب
 ١ نه ردها لون وم و كرخالا بع هب دب لروايبرضب
 ثناوعلاو زج !عرحاو هثل اًنل] ف هعبص !صئقن و انلهوا نص و
 (ْ اي ماعم | ىلص هنن ل وسر ل الاف رك تكسو
 اورطقتالو هوزن يدوب وضن الو نو رنعو حش ريغللا
 - دما جوخ تس هلاور لاق ابلعدع ناف هوز يح
 مْ باع هدر لص ىبلإ لزنع) لاق هنا دبع بدي اج نعم ور

 موفلا صعب لاهو سرع و وسن عابص اب !ج.وتحل ارم هاش --
 ْ ىلص ءدس) لوسي لاق سرتتعو اىسن [ىعض !امإ هنل) لوسرأب
 يتلا قيطرمش نير ع واحسن نوكب مثلا نا سو يلعمدا

 . سنو لع هدا ولم هني ل وسر توم )نع راجل ثبب لج مول ” - الس ناوالاايحالا هب نود ون نولوقن انميلا ملك

/ 
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 ةناان اوك دب عياص ا, نيئرها' 21111111

 ههالصمور] وسر رك | نع امج | ع رح واهنيعشب

 ندعو حش اند هل هب شم دعفف رمت هبات نم [سو هيلع

 عرخ اونو رعو حش رسل )نإ لاهو سمس ىلع تل) كال لنعُف

 نو رعود ربل ادافاعلع مايام جلا يعزك نا يدع :

 رجم لهو نعرلا ادبعابا هسا حرس شباك هيب احل كك اورك

 لقد برع وعنا لونُف ريغ ها [يريلع هس) كاس هم) لوسر

 حياكم دح نيرثع اه نوكي دهسا نإلافكهل

 مدإ ىلصة هدأ ل وسر لاو لاف د د نا ةراساوع ناس اودع

 لاق ناب كعدواد وبا ع رجاو ىولاو جاع أرطفا ممبع
 هيام نسا اهلا ارطقا !-و هبل هن كك هربا لوسر لاه

 هند | فاض هد !ل ويسر نإ سو) نيو ادن نك ,/ندرتلاودج عوج

 2 اهل / درب دس وسم و يهينك ومو جيقبل ! كح عي |بسو

 جرحا| 3موع و و اهلارطت “اقف ناممر س تلح ةرشع

  فرطم لع قوكلأ ب وكاس ن اي قيرط سوابالا حس فسسل)
 يديلعهاولم هيدا !/وسروب لاف هبا دع ندلح ب وسلا

 الجسد ابان : انج ناهد ماد وراعتو لدي نب لج د

 حرج اورج انه تابع قممبلا لاف موج او جا وطن
 اباممئجح !!كببلعهس|يلص هنا 0
 كس دحدب اصللةناع احل اهركن كلذ لاه هيلع يسخن مرح

 0 ارحطسالا ماع بك هع ياوبطتا هدجا جرا

 رسغسب مإيف ماييص ماوي ماىه سبيل ايكرلاع هدناىلص هيب وسر

 نال او هسإدع شارب اج نوياسو الراب 2 ,رحأ ببسب

 سان اع مْح ارو الوسد ب لذ فس يف [جيرباع هربا ولص هني لوسد

 هنا لوسو كاقك جب اص لهدارش اولاقذ هياعللط نو هيلع
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 . اوموضت نا

 00 دجاعولحا كب حرفا يف ماضل وبلا رم نسل طيرع سا كم
 000 رولو يعمد الس هاوس لاق لاه ةريرعد ين نع براملاو ضد
 '00 ره وصب ناكل جرالا نير وماكو موب( ىصب نام اون هداك
 00000 اه لاو سابع يال عيسي اووواو وبا عوج او هيعيلدانوص
 0 قينوتالو موب ما يمر رسل اوم رقذاك زو عمها مها نوسد
 ١02) لوسر رالف سابع ىانع هج دان فرامل با ع وسخ | بس
 معاق هنو دلاو رطئاولالعلا ةيورل اوموص منو دع مين تم هقفا

 ةدواو باو منو ؛راججا ودمج اعرخحاب دج اكل او و بضخ“
 يارد | اوم وعدا” يباع هد )لص هدب لوسر لاق لاو زي رقد بنان
 ىباو دجاج ريحا بس ن اصدر نع هن ذابالا هاش اميج و
 ماع هددإ ىلص يبل ىلإ كارد ن اجله دببحس يع جكاحلا) دواد
 لطعملاّس ن اوغص يور نامدلإ زووسر انتل ادم نع وزتسو
 حرجا كالص ىلصبالو نوم ١ٌدا فرطعب و ثبلص اى! رمد
 ميل )لوسداب ل قو تلافاغ هلاك # دلع ناوفص و لاه نسمشل (علطن
 00 لاهيا مم كودمر وسارفلاب امو تلصاءا رضي اهلو فانا
 000 قلطتناب اه4رطخ اهي ون اماودانا كتر هاو؛ر وس تنامول
 0 مةكلع هلاواممنا) وسر 0افوريصص | الو باسل جر ايزو وصل

 ن د[ الا ءارمإ كس سس وضدالر حتت ظل وى اردا موضدال دسو ظ
 كنب لها او سمتلا علطظن يح لاما ”ى نا امي وف اماوابح وز '

 | و !لاووسفتلاعدطن يس سس داكن دكاذانإ قرع دق 1

 لاقلاو دره الع ةحان لاو دام او[ موش
 . نراك لعد امان زئام كود نى عسومين | ىلبض ةنثال وسر
 مكتوسااداف حج اب ٠ كاع ف التخ اورمسيلا وسلب مالبت

 رسأب



4 

 جرحل بي ه وكلش يش نع :سماواو ىطس )ان هنا واه رباب

 داق 010100[ ضرب وج جيم نك نابح ن)

 افق ل عر اقف / يلع ضرتو| هذ لجو رع هن نإ س اننااهيا
 تلدوللافن ارم ن الث امد هاعإ يح دع نكُش هدا اوسداب ماع

 تبل نه اًماهمكتكرن ان وز دامب مَا تح و ولو تجول مك

 نم مكتب هيافاد مابا لع مو الئخاو مهلاوس# رثك مدت
 سب دج ْموطْنْسس| ان هنن اون امن كن رت )اواو هوشنج أه يس

 هدداولص هيد !لوسو لاو لاو يريزمد يا نعاس وير اهعلاعءرخا

 ] ه!اوسامئ الص فلان )م دااله «ليحس يفك الس [سورباع

 ظ 0 قالراادعلا# نابع ارضنا بع مارح أ رجم الارجح املأ

 برشلااح لامع ( رو ناطع نع برر ٌس مىهاوب نع قنمملاُ
 لوسرانلانذ علا نيم يق[ ىن [بك ماعم ىلص هسا لوسو ىلإ
 لافذ سرؤملا ب ف لص | نا كد كيلع يف هددا ن) ندد ا

 ةره هم اقم لس لاقو داع من مؤ انه [يدساع مندا للصوت

 اهم لمد اسره لوفد لسو بلع ىلص يلا و تاره تالا
 انحلال انهيعد لص ول هرب ىف كنلاوق به ك)ةىب الا مكب

 505 بلا ةباي لف امزح اصل العد يف الص لاقريَد الرع

 ظ يصيُبلا واج هلارمكرالا ويمد رالإ نع دج :١ ,ش )و الص

 انجل وسراب نورالاهتف ون ني!ل افك هبلعإ إس ى ءلعمه) ظ

 لاو داي اهلك سرح ايلات سررقملا كيب لطم نكاد لسن انقاذ ٠
 هدبب امواوانه# الص نافل اهميم الملا نورا كوك نلف
 كس دح ماس ))هرس' ام واو انمد ؛ الص فلا نمريح:نكه لا
 ريلعردإ ىلص هدد لوس لاقل اه باج نو سلس ىلإ سا عوج |

 بيس هطؤشواييبط عصتت بنة دملالسو
 هعالوسريلاج لاو باح نع إس وكراميلاو دج جيوش 20



 ' تاو

 ناصورل ا( رعت للاف ىلذا لاقث مىريلعمعلا كلص هنأ يلا من١ - كيلي لهل صل ىلع جب اي مسام ب ارعال مل جر لسو لعمس | لص
 الص .دنالوسر نت ان نير ُنِع [صو كرائعلاو دما جوخ ١ ناك بس مط حصتتو أنتج فريكناك جرا سو لعدن
  لوسرلا قد انج نايئانملا فعل ا لجو رع هه | لون اه>كلوفن قرد و مهياتفل ل وقد دورك ننقرك م3 م6 ماعمسا كام هيدا وسر بادنت ! نيو هعم اوجرخ سان عبري دجال جوج سو لع
 2 رانا قست لاوس اود بط افي [يرلع سامبا
 دهم 1ع رخاو قحملاط قرخا سيل هن وقتا و رورش د ضال سو هيلع هدلا ىلص دار وسر ىف لاهم اشلا نب داع نعرج اء رحا نب رهن عجل تم ب ولا تح
 ظ يور رص“ ي ليسو هيلع هدل | لم هزد | / وسر لاف لاه سابع اع
 ١ ح.امج نعمل نياان) ىنممل ف قا رلادبع لاه بسر ارض
 ١ اكاد نيلجر نيب تناك هلك نارفعج ون) لربه اهاطرا ن)

 ىلص سال وسر دانالاق ارح !وا لع جاد نبا عرش ثبب دح - .مالامالاؤر اوصال سو هيلع هسا اص بل |لاهك كلبب و قش 0 نيفضن يوه اهب دخا اقف كرلع ها لص يلا ولا امم ظ
 حمص ودج جرحا ب (ىدسإف الع نم هس و هيلع همنا

 خيب لج برد سو هيلع .د) ص هدا لوسر نإ ةريره و ) لك ظ
 كني لخ دا هبا | هند! ىحج واذ هريجساو جبتي فنك لاش اءاعط ْ
 هبلغ هدد !ىلص هدل) ل وسر ل اق لول سوه اوان نسله د اكد ا

 هدكو العز هناا نب او مهن وب )حرض اوان نم ارسل سو
 ٠ ماهل لعب دملاق وس رم [بو هيلع )لص هينا ل وسو ل) .

 ره[ سبل ان عرخ اه ماهدل )ف ىج فه دب لغو اهب
 ظ ا ا
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 ريم نع ديعس س مع: نك نايتس يعيق انا هاورانوم و

 ىلا !ىاريصأ نه لحر ئىْن دهس لاك و ركئنرط نهوو)ونونأ
 و



 دل

 1 نيله ناب 71 دك | يس ونا هنإيفظ ٌريكاو لسد هلع س) ىلص

 0 ضراي الن بم دح| سرك بو هلع هه !ىلص هدد | لوسر ىلإ اوصّسخأ

 | عرش نا لخنلابحاصرماوهضداب ضرال! حاصل يضف حالا 57
 ١' 0 ةضااباوسوفلا اهلوص !ىرشتل اهياوايهتب ار دشل ول اهاتس هلك
 ١ الطمي رط ف دع ) جرح سيد حانينم تيرحا يحرمك
 | نارين برجل! لاو سو مياع هدد ىلص يبل | ىلإ هينا دبع نيون اج نع

 00 مملع هرداييص مرن |لوسر نانا ن لبز نكدج | عوجاو اياها

 0 لامحي ئبرطْئم دج | حا بسن ل راولل رشا لهح سو

 | ١ يم دفن دح راي عار اصد الانف الجر نارياح نك عيد ارنا نا
 0 قمفح اماوس عرش هد نخب اولاقف هن وحا اهل تاك اهئ اح لَك
 عوحا شيب دح اً اريبمهدب رهفذ سو يلع سالم فيلا وا
 يلصوبل | نأ تباع نع نابح اودي رالاو دجاو يذ امن
 دواو ىب عينج بيس نايمل (جارحلاناىعف مودع دز

 - ناسااساهدع مان افادع عانتا الحر لإ هشساع نع 0
 هو سو بلع داىلص ىبلاك هد انك اسمع هب دحو مد مد ا

 ,دوسر لاه ي الع لهنسس | نك هدد لوسراب لمرلا قه هيلع
 ”داماورج ا .رشس| ثني دح ن ابصل انهيارخلا !وهيلع نايلم

 بلص يبل اريعولع ةعراوم بولس نارك سا ل ادق اءنع شو
 ةبواعم رانا ننال دص هن انيعو كو رك يلاو [سوهلعسا 0

 عداؤملا ارك نع يب هدبإ ىلص يلا نإ عدهم تن هو ار ف دحب ميد 2

 يملا وأ لافث هعد به نفع دخ يدئار ارك بهاد 0
 ا ركن | نع سودج | جوشو عداوملا اوكي عيسو هيلع لص
 00 مالو عفارمعُر حسابى( ربرت و رباتغ انذاك
 ,تامجلاو رج !ةءوحلا بس هاكونف هنع يمس دلع مرا ىلص

 ايهاعروسةئئنملا له ازنكا اك داق الخ مواد نع سو
 . درك 000000 ا ّْ : :
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 كولاو به دل |اماو انيرمذ كلو ب و ضرالا ب اضن دش ونكد بايام وف لاه رالاديسليسايئس ةيحاشاب ضرالاكوكت
 دي لانالاهربب ول! نب ة ورع نع دجج !حرتح او ذسوب نكن مك
 اس | هانم ُْس لج اب اعإهدلاو (نإ دس نب حذ ارلهنب) رصخد ثبات هب
 نأ [-و ءبلع هدد ىلص هيب ل وسر لاه الدقن / له ن الحر ك١
 عداؤملااو وكنالل ف حئار حش عراوملااوركت الذ مكن ان اند نأك

 .ُن اص اقؤ ننس دحس نع بان اود وادوناودج/ حرجاو ٠
 لو كلون اك ]سو يلع هدا ىلص ملا لوسر ناير ف عداوملا ب اهيع |
 دببلال وهام الإ يس ارو عدّل نب ىاوسلا ىلع ن ينام معراوم
 مهيد لل د ضقن يف وعش (ى جسو هيلع هدن) ىلص هين | لوس راو أنجل
 به كل اباورك | لأم و كل دب اوولكب ن) [سو بع هين اىلص هينا لوس
 ميسو درايلا عوضا دج 7 اع |ببم ا:ةسؤلاو
 يارمل | وكنت [سو ديلاع هدل) ىلص هزل )ل وسير لاو لاق ةئرب رصد يلإ نع
 كيوت يدل ن لب رفظاو امي دو امسح و اهيل اج واهيل ال عب زاك
 وزن اه هدن) ربع ين باج نع حسو دج | حرج )بسسس ةلادب
 لافرجكت نلك كح وون [سو هيلع مدل !ىاص ىرل | لاقف مار
 كادي كنون نبدلان ادب اراه اهيا وأرهيردل خشن يملا لا
 يري | ل وسر ل( لاه سابع نبا نك هج أد نباج. وح السب لح
 ةءرسحا ببس حابس | لشم نيب يلا كر رجل متو هيلع نبا
 عدرا فر (ئبلأ واو ءمكس قردان دج | س نسحلا ىلع وبا
 سلع هدا ىلص يبا | ىل !ل جز أج لاق هدب ادبع توب اج نع دادجا
 رسوم نالجرا.مطح نو يدب ا رع هلل !لوسر ا لاقد مسو
 هدلإل وسر لاقك رس وم بوم نك ور سسممل | اون و ورعب 9
 لعبارتحلا ع, محاو 7 اك | لس ندب عما اوس ريل [سو هيلع ىلإ لص
 مح لهسناوسراب لاو الجسر نإ سابع نبا قع بولقلا لالثعا4
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 صور 200 ملىد لمسر و رسوم لج رارههخ ند ةقذن“
 ليس نسب الا سبل سو هيلع مد |رلص مدنا لوسد لاف مدحملا بح

 هيل |يلص هلل امتع الةيويعيم مرشحا ثب دح عامنا
 ' لس واراصلا عءرخلاو خل أوه اعللو ُشارعلل ىلولا مسد هيلع
 شوا لولا امو ءلعما اصدم لوس داق ةريرد نع
 مصش الاه ةباع نعإسو يزال عرش ببسن رجا ره اىللو

 هنلا لوسر اي رس لاك مالعق هب ل نب دبعو صم اهو يب نب لكس
 لاه ودرس كارظناهلباهنأ ل ادع م اهو هإ نب بع 1 نا
 هن دلو نم يإ شارف ناع نلو هيل !اوسرإب يح! انهض 'ةقير نب دبع

 د افنان ميش ءاوق هن من ياسو هباع هداءلص ساروسر ظنت

 ىئتحاور عا رهاعلل ونئارفلا دولا ةحنز ب دعب تاو
 فا اهلاذد__كفايزيفة ووري لق دوسان

 رعد نعو وادونا و|س وار ايلا وق اررلا دبع ءرحا ل دح
 نايجاجرجديب هياعزتل ادق ديعسا ولم هسا ةهترا
 قاز رلادبع لاو بس سما نامرل | قو دابج حرج ندعلاو
 لعام اةرئاصو ذبتع ناب قب نع عرج سا نع فصلا

 داحا#لا ناصف و رماع هدب /يلص هيلا |لوسر نأ اوعي ددمخ لبا

 هامل اهدا ناثو لاك سنار مولا ود ابج ندحملاور اجرببإاذ
 “ كولد اد مم داعم و رجح د اباهرجدتسم اميب باص١اد يلا يرغب

 اكل ا ند لافاث ل | لي كلذ يل لاه حسو هلع هنبا ىلص نب | لوسول

 1 نعرك ار ىلا دعو ربخ )لاك ع دج سائر رلادعلافو

 اكربلع هس الص دلال وسر نال هقويرعلا / دبع نيركل داك
 هاتر خال التف و ندعم ام دعا ىلع ضير نيلعيد قلاع“

 ةنامي لها مالك امج ور ايباهجلا لن امور اج ن نما دف اندلاف
 :ن الغ ياما دبع نع يسمو رامغلأ عيوتخلا.. , دهر دهلا
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 من ين

 واو دع اهني هاو ف لحل نعيم سو هيلع سا لص هدا وسد
 دوادوب و حا بس نيعلا اهب و نما اركب هئكل و الص ديصج
 ىلا ل دع ود تمئتس كة ارما نإ لح مما نا هيرب نع اًسلاو
 دموع و اين امدح امدرلو ف لحج هيلعمدا لص هني )وسر
 لوس ناوب اج نع سو :كراخبل | ودجا حوش سب لح قف كحل انك
 رئملا بو ربا | و بطرلا ندب اوحْمح لاو لبسو هيلع هيدا ىلسع هبا
 الج ر نائاص دنع قانرلادبع عج )ببسالسب ببي راو
 هع يي لاك ملاك ال اك بيب دا ورقلا نيب مما داك رك نبا لاس
 هر لحرر ركس لاه مل لَم اوك ن] وهيلعمس ىلع ينل
 بيزو رخوه |ذاف هبرتساةاناورطس نا وهيلع سا ىكضونيلا
 لاو بييزلاو هلا نبب عم .نآ سو هيلع هما ىلص يبا أومن
 ' ىلا وإ سو كراول أ جرخ] تب دنس دج ةدعساو لك
 بلع هد | ىإص هدإ ل ومسر لاك لاهزوعس نبا ىلع لان او
 اولا مرح لك و لجا نه لجو ٌرع هدد |نم رع احااي جسد
 لبا يبا ه2 دمل| هبل | بحادح !كو ئطي (روانسرسإت اب
 لجن م يلاصر هدد دمر دهل |هبلاايحادحا كو هضد حسد ني 5
 55 عوحس) ببس ند . سيو نيرْشيم نييبرلا تيد اثأ و
 نب نوس لاك داق در علس نس يعملا نع يسرع برامملأد

 علب قصموبع فيسل هت رمي ارد عسالج كيادول ةدابع 1
 ىف و سنوي لاك[ هيإع مدنا لص هيدا لوس نكد
 لبو رع هدل) ربع ل جا نم يبريئاهسا ١و هنم ريع! انا "ل هيدا وف
 هلا نمرع | سصخ ا” و نطي نوني رمل ان شح اوقل) مرج
 نيلمس رملاّنِجب كل 15 لج نمدس) شر رول هبا بخ !صختالو
 . لحام هدإ نب ةحيرملاهيل| بحت |[صخفنتالو نير نمو يرعب
 ا .رخآ كب دج ةئفلادما ديغول دا

 .ريخ



 مسد

 لوسراب لاو 0100 مسو هيلع مدا دم هسا

 هان دب فوك دخان لاق ام اظ هرصمن ىركف انولطم هرصم هفنإ

 ن امال لَم | لاك سا دبع نيون ,اهب نع سو دوج | جرحا بيس
 ”خيرحابل ادرج اهلا لامك اصنالا | س مالو نبرح املا الغ

 لاقت[ و هيلع هننإ لص هينإ لوسر حرج رامد اللا هنامدالا لاو
 بلا رخال اهمدعل حسك بر الع نإ *«اولاك ةلهاجلا وعد
 يعيننا ف ايولطنو ان اط هاخالجدلا |ىرمسلو سم 5

 ملاك لم ام ع باور هيا

00 

 نموا اكن مرح دماك اضن ادن جونا د ل افك ىطخ

 بم دج لع ده 1ج يخت سس هدا ان2:ديلف عبدي مل ناك

 فرص افرض | مون إو هيلع هينا نسم مبإ ل وسر عم قلص هن |ىليعلا
 فرخ رضا... هرمحلاب وهدا ا [يرلع هدا لص هنبإ لوسر
 ل اف ىلصب نا كب للف حم . فام )سو باع هما ىلص رو لوسد

 جد نول سو رخل اب اكن عدلت لمي نا لق «3 ناكيه

 اهيرح لاب ديعنع دج عرشاو هلام( ليلف نيلس نفح

 وحد لذ موف ىلع صن الا موب سو هيلع هسا ىلص هما لوسو عم

 شمل ينو نئنلفامتالم الص لم «ذ ُيلاقُف اوك نيرمأ موذو ْ

 ءوخانب للا هةوطال سف ابهردا مسا“ كيل

 ين هن الس هيلع مدد اواص يلا نع مع نبا نعإبسوب هر اصب

 ,تراجلاورج) ! حا وةلهالاب رت موج ىكربش 9

 يلع دنا ىلص هد |ل ىسر مرح افىّسحلا هيلخن ىفإ نك

 عحرحاوعابسإ نم نانو ' لكم وذ هيلهدل ار ام عج ب

 00 اوبس ايدج كلاس نب 'ديز نك دج



 ٠ سال 5
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 ١ ودل اممم او الن و اهون ةبيمالا| رح ااوذخاذةعامج سانا بام

 ظ سينا نالاققد ودعلا |انازكد [م اه حسو لعبا لص هنا ىب ني و علم
 [انكذ اذ نب مل بطاو د ْس مل لحاوه هدر مدن | اببلهوزع 5"

 ىصو.ودقل| ٠ رمح ا لببوي سف هلع هللا نصين | |لوسر مرح ىلخا

 مهوريطل أش ىلع عابس نه بايو طولاغت موحد بس
 ل0 ديلولاس دلاهيزع لج اع د بوبا هرس*

 سانا ع رساو ”ديِضانو يع إسو هيلعهللإ كم هدنإ |لوسر عم نو ْرْع

 سيال ان ةىناج السلا ب دان ان يرهاي دومبزب انحف

 ئ ثدهاوملا لان /ل < الد ومد اطح يف معرس لف نات انلأ|
 ,دالكو اهلاعب وارإدح و ءلمح ائارج / وح مع ماه داهكالا
 سو دجا عوج تب نحس ويطلا بلد ؟دالعو حابس ين نأ

 - باودلإ ضيم لتقت لإ ||ورباعمدنادإص ء.سالوسر ؟علاورب
 طيلعس لص يبلانا سابع نا نعد اريطلا عرحا بس
 دو اوس راب د2

 لان يبلاَكاَو يل نكدو اوون اجرح |كنب كح امرا لب اك
 ىسصُو ديمو يعل نس عطف اد [سو رباع هدب ىلص دين ااوسر لا
 ميااوسرإذ لا يكل | يَ أو ىإإ نع دج ل حرصحح| ببسم كيم
 ٌةيساوؤجلاّن باول نودبجب سانا او يب دم[ سوريع مين ايلص
 ظ ةميملاس عطف (ن[سوبياعمنب لص نلا لوسرل امد انبوسجيد لبالا

 اع ز ثيح بد الا _بتعسا ةتيبومل هبح لمد ْ

 نس ره ك) ثبدح د لماعلإ ف رع ْباهجرحا ابح 5 5 د رمأ
 هدد ناصر لولاه اولاك آس 4 بج ود د ناورك ُتباد
 2و لاهر ع ا لع دع ْنب يح |وابح دون ابع در لس هيلع
 مل يباع هنباىلص ميلان لاقابح هورس اددععسا
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 | نالع نطو عوده مرح بندا اقدر

 نك ار يره ابلاو سو هلع ىلص يبلى ةريره ىلإ نع لك اب

 كافيا نما نر لاهم يويله | ثهاساب "نرولاه يس

 ظ بك نادرو نب ليعامس|ئرط نب ئه يرع ناو رح واج دُرْن اعدُر

 ةنباع نيب نمأ هدللع هد !ولص هنا لوسر جرج لاه يره نإ

 الامس ىلا نول اه هن ك سام |ثبنم عرح حن دوش
 3- اهيع دوادوناؤ دج !* رجا كب دحابحؤ وز اعد هر ره

 لج لا ان اءوكب عمم ميلعمفا لص اي ل وسد ناك لاقب هبع

 وطب نا سوميلعموارلص هدا ءاوسر يم دج !ظمدةاقورط هلها
 ىلإ وسر نا صاقو ف سس دوس نكده !ع.رشح )و الياء هدأ اجرلا
 بس اعلا ءالص دجن هله لجرلا و رطب نإ يم جيباعستلا

 يتلا ءرهاوبا ىب دمحص نع لحد نع عرج ثباّله فاز ولا دبع جرحا
 "واف فيسل ايم وس هسيبب ناك لفوق ةيرس ل ناك ة هاور تانأ

 بل اموهصمربرس يلع هئارمااًمافر وُسُف باراك اصلطإوم

 هكدو أمد برضب مو سارلارحتت رب اثالومر برد امد اهمبج

 كلب ل اه هكارو كار وٌكافف كليقبْس اه دن اوما رئخك عرولا
 كو حلب ابد ايهسإر كهف بلع بلظ ىكعا هذه تاكله

 . نول ناله اسف انا /ةورطوعيأ سو هيلعرب |نلص يبل
 ىسل كلَ علب (4كالبجد هن ارداعم ابد دحاو كدج قابلها

 نيج و وحاواشلا /قورط نعيمي اهلا لاو لسو هبلعلب )للص
 "ابيل رس شم مده ةحاعر ب هدا دبع نع لسا و رطس

 0 فلل يشمل فا وب و اوحاصن هيب .قاذاه هئاسساللا

 هبلعمدىلص يدل ىن (ه طم هل دلك يع كميل هن اوسا كافه

 داداه رح كيب دحالبل ل هالجر لا قرط نأ مف هريسة ]سو
 عا ثعلا سو ياعم يسوي ام ولص لاه ىكن هيب | لعن إس و

 هناح



 مد
 ةس باد ىلع نائءنح مكتبك ازال ءاة )سالم ةناج

 يري اج نع سو ده |عرحا بسبس ىحا قدا اردإت ىلعيوس ندع يقبل '
 نولات رسمت تنوي نإلتك لاقهت | تو مباع هللا |ولص بلاعبي دبع

 ظ . كنس وفض سفن لمزال |ولع اند من |هدن|دنع ابلعاماو ةعاسلا نع ظ
 ةفببحم يع هجام نبا عىحاثب دح هس ةباداسدع واب مولا
 اسيرة سح هس نس نيسوريلعهناإ |ىلمص هب )ل وسر لاهل
 مهر .وبح نم قس يارب ينوه: وجا لو مرجاول نأكه دج ْس

 مول واهدذ و هيلع ناك «رصد سامب لجن ةيسأ ةّس نس سوا
 رسرح و عسو دج أ |عركا بسام هر ار واس صقسنب ناوئع ش
 ىمع لص نس لعدن انام هدبإ لا وسر نع انك لاذ ١ ناحل | هنن درع ان

 ف ١ وسن| نفس ابحل ا ذر املايلاخم ؟ 3 : رع اخ موق ها راما
 هبلع هرب) ىلص هنن اوسر هجو ريوس رّصر سريهلكل ب رضم سرين اع
 ند لال رباق عوشرهن لسه لاق ةقاملاس م, ايباراب مسد

 مقلط ها ريراوتا /ساير اهي لات ب طحت واصف الملا مافاد
 سفن رنا ورحل /يف يلا ةبالااركو ؛هيالآرحأ ك ]اي نمساو سفن ف
 عاصْين هين تنل , رد ىف هدا د فلها دضف لهل نو ا
 د امن الإ يب لحرا لاق كرد سولو لاه يح هوم عام شهرم
 بار يدعو ان وب انئرن ن وحق لب ابعت هوك و اكول
 لنج [سو هيلع هددإ اص هدلإ لوسر بار يح ب ان ماعط نيم هك
 يأ نس س و هيلع هدداياص هيل لوسر لاذ ةروه لن هن اك هد ج ذ
 هداني, لكس رخاواهرح | | هرلعت ارقد تح هس مالشالا

 نة سة س مالسالاف نس سو يكس مه روجا نم نصمقس نابع بن م :
 .. مهرارو| سقم ن اربع ٌسهرون ارب لجب سر رو واه د ُذ ١ وهبلع

 لص لوسي هلع لجد لاس ةفيددم عوج !ةريخلو يت '
 راو وقنا ليسأتم ادع ايف ادب مدعيا 1
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 5 271 نس او ريو. نس نه سسو هيلع ديد) نص يرلا

 رباع اهب نفس اذ ارش يس سو اين مروح ا نب نفس رع عيب نع
 جرح اواشس مهر ارو صف ردع دعش رار وانموهد رد

 ُتْخ [اكربلع هسا نصل 7 وسر يل الفدا ةريره ف !كدج)

 ُفدضن لش سالا سلا يف ن نك اذلا لد ل حر ل اهو هيلع
 ناس (ة اربد نس شعب سس سو لع هنن كص مينا وسر لههْرْنل وا مام

 موروجأ م صئقسلال هب نيس | يدر وحا ننوالم اكه رح /ل ناك هنب
 بدل يدا تي عب اهب نئساوأرْشن نس سوا

 ل راض مرح !هلب دج اب مهر ارو نه سافل نيس

 نبا نهراشايلعلا |دبل ||سو كعدع ا ا
 كاسل اف مارح ُيٍمِكَحّيع و كراجلاو ده اءءررح /!بس لوس

 كحل ناهد قاطع ادن سين فاطغاق مو راع ساولص نبأ لوس
 ظ هن هل كروب نش نو اضن هلح/ن مق جولح م "ضح لاماانهنا

 ْ جحش الو لك لل اك نلوم هل كراسي ريل سفن يارس | هل يه و

 كزلاوهعلال وسر ابْن قده: لة ىلكلا| دل سيربح لولا ذباو

 مرحاوام دل ةرافإ يحاش لعب 20 راك وحل كيوب
 وجاد [-م داعم |يلص هدنإ لوسر لاس لاو ارح . نب مح لع دمج

 ناو ولحن رصخ لانارص ناوي رم اسكت (يوكهسا: كااهذ
 ةيئطولا ريو طعم د يوه هلنإ دن 3س الاد اسوأ كي دوبوه

 يراه !م يح بكلب 'دح ليعمل دب نب 0

 مل سوريلعههاولص هننإ لوس عبسي | ض اهإ | نيو رك نع

 ا - كيهحاُم ةركحا داون نارحاهلف بام (ةننتخ ان كام امكح و شا

 اهلا ورك س هننإ دبع نع دج | عبرها ببس ر خا هلك اح اري
 ورجل اف نابع اصحسإسو عمنا ام هنزا وسر اج لاك
 لامن آن او لاه نن) لوسراب كد كك كول تنا لاهو ركب ابابهبب فقل

 ادا



 1 37 0 ظ ا

 لائاضفلا ولا كافايمْيب ضف او

 ثرحب ةسح كلف ن اهحاه ف درمجا تن نإ ناو ف 1

لغ هدب |ىلص ىبلإ /!نا| ثامنا يو اع نع دم اعوحا
 ملى م

 مث حادا كدصا هولا 0 زم اوكسفناضابش ننس الاه ظ

سعد رح ورد طوحاو ملقا اذااوداورهن دعو ادا طفواو 3 1
 و

 دبصلادبعاش دهذلا دمج الاق بسس مكسااوفكومكرامنا ١

 ىلا ٍليارس ايس رول اك نسحل اولا اناا اس نسحلا ادن ليل اد عا

 نسم عاج اتاف انلعربكت# ارو نأ !نااولاقف مالشأ هيلع يسوم ظ

 او ثراوم ا فاول كئالممل لكس حواف صحن قرم الإ 0

 امونان ماعطلا اص يلو ن و اشم قيحانيب دجاج نلك دا /5

 لاف انياوبوفن مد / امكن ايس هوم كس 4 4 الصلل
 لافف

 معلقنا | تسب كاولنون نا او لعإسو اهم! ىلص هبا لووسو 22

 الف نينو فلك الف دعوند 1 برك الف كثددح هلا ش 4

 0 لح محو فوريك اصناوركبا,طوحاوحل“

 ريلع بن | ىلص مرن! لوسر لاق لاقل أهنبا لبظ يارب رح ْنك 7

ا اووي رح بسن واول !موكت قررا | موك س
 هئاعنعدو

 هناو عالفلا ةره ناو نسب سو ميلع هني ىلص هد )لوسو ْن اكسسلاه“

 دلاقكةفادصلالس) !نم هروح دكني السواق ردا وادب دارا

 عوسالو هناردلاط قى ف نكن مل قكرلا ناك قف راتب اعإب

 ةريرص» نإ نى دوادون جرخ] كيب دح هناك ناطق ين نم

 يود دود لم! *هنب ارحب )و ٍلسو لع هدداىلص هسال وسد لأول اف

 اسود مراصناو ارق ابرج ابه نوي ناالإ ةيرهدحا يس انه 7

 يبل يهدو ابيارعإ نأ سايك.ابن) نع لج |. وحعأ بسيد ابنت و/ 0

 ه هاوك ”لاف تع را لاق ابدل هب ان اك مب سو رباع هدب ىلص 1

 مرن !لوسد لا مذ جهت لاق تضر لاف هاش للا تمرالاف ||

 فه قوس © ا ل لا > لاح د وع لج
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 - راجل جرحا كس ره يسودوايشفتو|يزاصراوايسدت شالا "دب روح لق 6 نا تممع ذهل ظخساس لطف ازكي تسنانيه هئلض وشن نايك ر مودم يعهد لها عد ىرعااك از رع] اق انو هدأ يل ادع !ان الق نأ لاك رهن رياعمتاو هدا دجت سو رياع هدد | ىلص يلا " نو خل .لرختنذ نارك تسارزد هنو وحال ريك إو هياعدشا : ىلهرب لور ىلا دعها |باوعا نإ ةيوهويلإ نع دص !ج رح اوكا بواد إو اشرف مال هيعد نيم نإ صول إو ءيع د ىلنص
 ابو ايمو يبحر |مللا يداه ا يكد مهد اههافع قلطاهلحارأق .ىلض اف [و يلع مدنا ىلص يبل )ىلع ىلصرخَ اهيلفع ري هلح ار م ناو ىااوع) اح داك ى اجل اد دبع نب ب دبح يع ده ع رخا بيس هينا شح اهدلو نعاهرد اع سرعل جانبا حف دت يح قلخ مح اون“ رحل انك نم ادحاو ارج ضرالا يل لون او احس نيبعس د .”ةحْس هع كس ادرج ديبار دج رلا هدذإ لصج ل وفد ؤسو رلعمسأ يلصروبإ لوشر ويسر او ره نإ نع لج !عنحاوةماشلا كن . يل نيوتن ْموُس رخاو اهم دالو الع سوجولا لهب ابو قلخ ا سر اب محل ريب ةجراميد ةجر'هبان هدد نا جسو اع هن) نلص يتلا نع ن([س-نع [سو لجأ ج.وحأو ريطلاو نكحولاو بام |محاذتن هيف ىلحلا نينا وح اير متقن ةدح داب ايدل ]و كعءيبإ نص هيب|راوسر لأ لايتريحس يبا نع دجاج رحاو ةدحاو هجر ميك هؤلخ ىف لسر |ونياجسم :ىنم نع كمادة جر هب ارامؤلخ مودة رلا قلخ لجو ئعمسا نا لوس سو علم هدد |ناص هيدا لوسر ىومخ أب ريره )نع
 فط انت هجر لون أى ةج ندب ان ىلع لح درع هنن 1نإ ةيعساو ٠ ةهرىرطح لول لاك ىل الاهل اذ اناوعبت ىلا هريعب مالُماانه نولوقد] سو اع نر) اص هدد لوسر لاكق الحا ادنجر ضر

 لوف |نوعتش ونون هر وأمي اميو اه اواني ج قلمحلا اهب .
 يالا ا
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 نع ىلنل يف قنيبلاوطسمالا يف ئاربطل جرش كب دح هودعب ما لص ا

 ابحثي سو دلعهدإ لف هسالوس يراه ديت , يس عذار
نع دجحأ حيو بسب وسكت ىو بون لكو «رجاو يك ناك

 مدح حفار 

 ن اب اهفاهسركف ربل "دف ةرج ائاو سنو مباع هعاولص هيبازوسو نإ

2707 نانا ىف لج ةفسطق هريرش ياعاولعج بنش سو وار
 

 ريل هدلا لص هرب ل وسستعم وجرح مما ادخن دف انزع عاب

 5 نه نلسرارْمد هوان ماطعاب ل هر لك ىلع لْزَن الفرفس يل إسو

 ايرعأ ايلع ىحاور وؤسوسلعيبإ !نلص هبإ لوسرحم الج م رجلا

 ا سبأ اعيد عوف هساناسديعممايلص الوسوف

 هىده.برادل / ]سو اع هم كام هيد |لوسر لافو ربخ نبع ُش طوخ

 يح ورماعسيب | ادلص هسا هوسر اوه |عارس [مقف تدع دق « جلا

 7 نأ تمي دعاس اهائعزنف هسيكالا ا ذخر انبب| ضع رمت

 راد ميدلعس !يلص نإ لوسر ل الاقرب اهّنع :ودج|

وم اله راس يع قيصسيإاف ابهد رك وول / كد ح|
 ئ ويد

 ظء دعا جءرحإ ةمرلع كابي نإ | هينجن نم لولو ا الث ناطبس |ْنِم

 ريلع ههنا يلص مردإ ل وسر عمج هن | ير ليل ادبىس يل نع كر امين او

 انيبلعةم | دهيم هيبإ سن يم اهئ اه او دلامكدح| كار اذا ل هع لسو

 دعينا م تس نم امامة رك ام ب (هريع لادا داواميُف دحملد

 دعا عرج تس هر اماه دحتالاه رك ليال واه رش نب هللاي

 لاقفإسورلعسي )دام يناابلا اجالحد اههادبعب رباجةعزسا
 كافقه عب اناو ل دج مه مطق يسار نا مان تاون !هيالوسرأ

مكدحا ا ار دام ناطسل هم نبذ سو يلعن واص نا |لوسر
 وز 

 ثم دح ناطشي الف هد ( لوبا و دحا نع اص فن الو اره ركب

 ظ ىطعاف الاف ]سو رلعس ملص يبا نإ ريره بانعدج/ع .رحا

 هداج وحامل اقبلت هذ دم ا لاهاداو دن ملال فاق مكرح| ْ
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 2 ناكر انعإس و درالاودج | عر | كيب دج مل ويس دعكا ا لئفلاو هيلا كايجرب هل قتلو نيم اهل برس رمحلاو وأ لامس لكيإع هه د ٍ
 بو هل تاو هلله سم وحاسم مسوديلعسعا اسم هسا روسد

 | حا [ىل ام دص اورحهّؤيإ تل تن وح لافته لنا
 ٠ باارلا] اق سو عمد ىاص ينل نا صاعل تو رك نيهدل] د عّنع . جاو رحاو نب |للي دىل اس ان ةدجو فان ست الجولإورلعمسا يلص يي لوسر لاهل اقرك نبا دع ويراممإا حوحو هدحو لجرل كينيا *ىولادع يم اسو باعمسس) ىلص يبل نار نب ادع دمح امرح أ نب دع
 ىب نع دح | عر او كو هن الدلاو ناناطيجن نايك ارلاوناطبنس
 ْ' ايلاوة نحو « القلاب اروُنِي دنلهت الل ت لنيل اوجيوزتت <” :نولومد بدل|نيلستملاواسإ نمت الزي ملاواتلابن وبوس 2 نلإ لاجرلا مح سوك عدس] ىلص هيب | لوسز نمل لاق ربه
 لوال) حل رين اهددر ٌةحاحجر|اعجر | وفي امه هلم وح او ن الجل ١ هعئئامر بو نم لير جرح لاه سابع س | ع رمججا حرج ]بس 5 دحو
 . تلثإاذ 6 امم هدر ٌيحامم ل ٌذامل ين اون اناطبسل نبه ناهلل اقف
 ولو اس اكد ص عمج قا هريحاو َمالل امرْهاَم سو رع هيناهلص يبا |
 تي لولا نع [سو لع هرز | داص هيد لوسر نم ند د ركد سو ماع . ملاولص يبلاربجا ديب نمل |ديحرل]مدق اى هيل | اهاندسر هل ضقت تناك
 هبلعسايلص يلا ن اور كنب انع [س ور اهل عر ثعب لح

 00 لف
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 ن اج ةارما بلك تك يح حسو ان بالص لفت رما ةدوقت ع لسو
 لب دعب اج لاو حف اد ٍسإ نع يايطلاودج !جرحا بس هب وابا

 ىسر ذنحاو هيلعامب اهل ن ا لسو لعسمب) ىلسم ىبلا لعن ذاب

 0 دا دقلاهْب ان امدامؤهو هبا |ءاثكهادر لس ودبلع هدنإ ىلص هبا

 و دوت هكر ىصالو بلك هفاشنب لخير ةيانكلو هدد لوسراب لحاله

 هدم عدااف تعبص | نيعيىوماهع اروبالاو مه وس معد قاورج

 انجوف الع بمب بلك اهل بسم ةضح اك ارم أب نا ذاك يلتف ال املك

 عرحا ثبب دح نلفت طنا كان وحوم نوم اهئ جو دف

 مكبلعمسبا ىلصدنر| دوسرشحسااقوامَل هيثيكي )نع دجا
 دبع اكو دص يم دبع. لان سفن اد نس لع مش | الث لوك
 با بعمل الوازع اس لجورع هدب هوار ال (يلعربصُم لطم
 ي'ءادعدجا وح بسرفم ب اهلل حو نع هرب اذهد لل / “هس

 هعجت ىلاج مباع هن | ىلص يلا وركب ابا تال ل | ريره

 هلوف ضعب هيلعمر زنك لك منيو يهني[ ولع هداولص يبلإ
 لوس الاه و ركبون |ه قمت ماهو إو باع دد ا ىلص ىلا بضحك

 بضع هلوف قع لعن وراد سلاج ناو يخش ن اسبرب

 ود سضعب ثودر كد تانعورب نوم كود نايم الاد تثود
 ءل

 الث ركءاب اب ادمن ناطُبشل |عم دمت *نكالف ناطشلا عد

 هرعاال /ل مور ك هشام ع ىمعت ءلظماط دع مان قفح نه

 ههاهدازالا هلص اني سبب ةبطع ب اب لجو (روةكرصئامج هيدا
 اهب هسداهد انالا* زنك امم دب رب هل بسم با لهر فد ابو زئكاس,
 لاه ىلا رب رح نعاس و يراكلاو دجا عّوه) كثري دح دلك

 جوحأ بسد مرلاك جرت اك م [سوهيلكسمم ىلص هي | لوسر لاه
 ىبلا باح نس عرف الإ رصنالاو هربره نإ نع [سمو كر هل اذ

 تلبقاسوالو الإ نه مر تع ف لاك اح لقد سو اع هيب ىلص



 . اوكرتومهاهاوقلح لودغا | نوو ]بو ءاعمسإ كضمنإ اود داع

 قىانع 2 59 ضع ميرال حوال ه هنا لافثطت مهتطح 5
 هرب يقل دل ]و وريلع ها + ىلصء نإ لوسر لاو لاذ يره | نعم جرحا ومهلاهرفغب بوب ديل مومن نلاعت هدا اجل جلس اهيرفحت بوب ى كل نكترهل كن امل لاك سو هبلعتننا لص ىيلا نع بون
 رؤغل وره / نور ب مود انج ميد هيل بضل وست لول

 ىلص نب |اوسر ل ليث ير وسل | ليم ياكب الاد ركناب | كيكبسارإسو مملعري | ىاصءرد | ل وسرهل لاق مكن ورا يكب دعأق “يوباواهلال و ضرالا تارازا وا يلْزت الاه ورع نب هدد دبع يع نامبالا | حس عييسربل | جوت او مدل خي هددإ نو رفختس» ن عبد موقن هنلإ اهيل نومي نيزجكت كول معل لاشي ذل نبعد يوك سو هلعمس | نلص إل باص ْ ثا سلا يعول اس باجي ردعأ | تمهل فقم نوي لي موفد هلا اج ىيتدتزحاول ظذ100111100
 ' ”ءى اهب ولع دو فغيلن وب ديالو ن وطلال لول ولا سو,ملع هما
 يطقرادل|حرتحلا كثب دج مهارمعلا | لوب ليون ورح كوس تن
 : نأ [للج اللا سو داعمسإ كصدعا ل وسر لارع نسا نع دارقالا
 ش نودشر شوال يدقادانع راسخ حا بسس عور
 هيسيرشكىح نا وهو نحل | |سوربلع هدد لص هديا اوسز عب 2 نبا
 لاس ود ادع هيو نيو عم كيدوب بازلا لمي ن نم نكد
 هنأ لوسزلاىيرصتتمابوهو د حالس د خا مرح سئراعاج سك رش
 ره لح نب ةراع لاق مالخاله الب لعمل قم زسو هلع كم
 كبد ون سو لع هننإ ىلص ءرنالوسو يهد درك هن لج ام|هينا لوسرأنإ
 ظ جوخ ِب روماحالو اعل عانن دخوب ناو ةنوملا عودنا
 يا اوطحا]بوملعمم اص ءدلإ اوسر لو لاهر ظن هع ل ني ٌدبلاو
 ره لذ لاك تابع نب نع هنجز از املا حارتح] بسس بس يمل | اومعاو



 يا

ولا وم يلع اشاإ سو ماغسم اوما 55 لفه ممراوُس
 بود ا

 يلعب |لوسر ل |هنبا دبع ُس هردا دع نك 5 ' نإ ح,رشع او يحن" || وهعاو

بح نلحو لفل اثري هم نويل ىف المر لار سو ملع هللا ظ
 نيل افك هت

 مرو ينج ىفعاو بر اكئيفحا ناش ون | كد كل لاق ننر لاك اذنم ىونأ

 يلم ميل |ىللع لذ يره كلش دب ايوا اومن ياماقنا مه

 . يلص هدأ اوسر اعف هيدا فعأو تدم قد دقي دوج سوردع ما ظ

 باد يرس|هكل لاه يرسل هب نوما اهني كومان كيخي و ]سوريلع هلا ظ

 نع «دافلا وحلا تب لكس يل .راسوفح ان او ييبم ىتع | ن| لجو ع

 مكلحأة وج لتع نيس وب وود ا رباع هه يله هنب| لوس تحبس رع 5

 . لدروس ين | دع [سو رج | ءوحا بس وحس كت ل ' | ون «لودح ان 1

 جرهلالسسوا يلتتكامم| ىلع هدإ لوسر عموبسُ نع اًمسلاه“ / رفحلا

 ناطبسلااو لكم سو راعس |ولصدد| لوسر لاه بنسب رع ام ومر عاد ١

 نحلم لا اه هلردخ اهي لعسر ىوج ولي أيناطئن | اوكساوا
 افا مساع اينتمع ةجبدالاع مها ثب دح

 فراشه او بطلا ,وكمأ بس اهروك ق3 يداك هكرابرفلا “اه ظ

 ىن طسو رباع |ىلمديي |لوسرعم“هلبأ اجرح لف سن انعدنح عيدان

 ئارتسا!هدهان نس |(لاقفراصمالات بسب ش لا سن وك ناعيو ريت

 بف ينال راب مهل ل افك ن نورس ر امن الان اهيبإ لوسراب سله

 باشلاو ,«كدرنل اقدوادوناو كداسلاو ده 4 رحا ُتدحب اهي روكت

 برشل | نع سو ماعم | لص هد لور نيت لاه اعنا لع ة ومان اذ

 ةحانئاو نيرة وود واو ون اوزسو' يراجع وحساو سقس

 هن |اوريلع هباىلص يل ادع وس كاّيع ناعالا يس يكٌممس و

 جلسسح| ب ايبهاوف اند نب رس ن اهفسالاُت ان | نك نب

 عادا ا

 ملالوسد يهنأ ناجهيطب قب بتنااهاوب سس لحر بوش لاي
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 مَنيلْيْحَف

2/ 

 4 6 د هلاباعجح اك هترلبحو| هسؤاو| هنو هيو نيس وما رند( ياه دبلن ل دع دكولع دلما يللا سور لع هيدا ءإص ههنا لور داك اه ير دول وسو نع دج حيحا و جاو اك لنوكيا هنيبسنو | نيس نيل م دبع ب اولحووع يلد باع نطرتَسا كاد رشسب(|(/)لوقيإبسو ملعما ىلص يبل | نومح ب دبع ترب اجنع سد درج !جءرح او ىئلاموب امهر دب وتقل هي ردو رو ةالص هل يوحام هتنهاو هز ناحو |. كسو | هيرو نيسوملا اه مشتت( م سلع نل . رعاك ع لانا م للا [سورساعرب |هلصوت | لوسد | كل ايف اي نب رصح يلا لع ملسو مراهلا ع وشسا ُكب رحت ةيفسالا ن انستا نع سوريلع مما كلم
 دع نفع نإ اكل عرأ الحد انة صمح ايلاف ]سو اعمبلا باص مدا ل وسر لحي نو لبهرل| ىعمو 'ءصصح اوف هب يغش !اهل اقف 201110 رمح ولا بيس ةدايقلا موب كيب امم دب فن بوفد < الم
 00 تعارثد ني هيب| عطف جسور لع هربا لص هيدا وسر لافق عجل هب | لوسرأب,
 ةمهحاب نب انسان ل ىف عسو هملع رب | لصءمدبإ لوسر لح نو اكس اه دب
 ع هدد لاس يب اف كدب يحلع ل اعد انو اد( لم كلف هباروسر ايتن اق
 -  مرحاو رفح لامع ان اسباعمربا نوعد كنا س ناسا اب/ لجو
 ندعو كم سك ”ن ربك فل هبه تا كداقك ةهجإ | )سو لع هللا يسوي لوسر بارك" همس ملس م ادع ناكر سنع[ سودجا
 هللا يب ىلع صد نايك كاد مل ما كافق يكرلسمإ ل | هونسلا
 ئك اوس رلسم|لرشلا دبا يسددكبأل الاف يس بكا نا
 [ىراعربا كلم هربإ وسر اهل لاك سولع رس اص لوسر تقل
 دكاذ ارو لاق من ىلع كوع دامدبا يباب لاقت علسما ايذلاد
 دوسر كود ل ارهس دك «ن] توعد كنا تكر كد اف ملس ما(
 ير ىلع ىطرشس نإ نير بعُ ارا مس م ابل اىريد )سوريلع مندل هنلا
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 5 227 نصر ارا ناني ب واع كوتشيلا

الهايل وكس يناس لعن وعد دملابهرلنلا تعد '
 َن 

 كبح / و حانة مولا موبام يرقي هَ ُرْفوَءاكذ وار وبط هل انلعج ِ

 هن وجنت تائاو[و رغما كمس | لوسر تروا اس ب لاك ئ

مبعدما لم دانس لعاو وحسب موف /يريقذ عم ثواب
 /ك

 مااوث هعم ناكي سوا كاوسوا | ب ِبُسُف و | بسجل | اياب رص لب ومك

 حلإ |س وساع هنإ كام هنن | ل وسل ب وص ان تنف هلبب تم لاق لعجو ان .ِ

ص هيب اوس إن /مصن يذل دحو فهنا هلع كت
 ملسو ماعم | يل

 ظ عادا لام مسو بعرس يل يأ | اع مدر أ هيلع ليريجلا ون ينص او

 قرباع هدر |ولص مدنا لوسر لاق ؛ ىلا ملص هذ ثلسعر نور رسكتا#

 نمثولا ىف وعبشب نأ يوبجحلال لاو يف وعبباح ان ا الم رمل
 اى وادجرورمغن لاهو ارجو دانك ايلهجاف ب بسوا نررص

 مىملعسا ىلص ىذا ةنب ا اه يك دفهزتلا عوصا نب دحام

 سابهلا وناو رش بس هريع ممون ناوكيوب) /ممد موغل ىببلب جل اه

 ْ سائنب عفولاة دي لبامساقلا ع لفعاأ# باك 3ث ذود

 عمت 0 لوسي بهي ينيلاوحإ لهار اهدالاس

 ولافرصهلا سابا نلمشلاورصحلا سي الص دقو وضيوف

 ه نبع مىلصبرك و |ممذ م ىفل عمنا خسح أاركلاو نكي ون
 سو هلعسدا ىلص يبل | عي ربره لإ نعدر ا( جروح تب لج
 ماسح و براوثلأو د | يرحم بس ميلك وشك -<يويحابرمش داق

 هيعسضُنإ داراق مالعهل ل ور امرالله هاون د ْن |هرب) ديك ندري اه نع
 ئديكب اودنكتاو يحاب وجت لاهقن سو ديلعمربإ لص يبل يف او ادمح

 ْن اك سو رباعء دن لص هرب | لوسر نإ سلك اسو داعم اوررحاو

 رملعرما ىلصص عيل | اكساب !اب العير لح البكر لو انف عيبا ا :

 اوسرلافف الد تع ياه لوسر ( ١ كعامل لهمرلال اقف سد ظ



 2: ا

 لكد لوم سو ياعم |ىلص هدبإ اوس تيم” يلع نعد |عوحاو ناوح . يرلاو/راوحىب لت لهن سو ماعدج) يل كيل نإ سيب نل] نب هد ]دبع نك ' ده اورج ثرب دج قربك كت 2و يس ا. يش بسور لعبا كلم هه
 .٠ [ سو بعمسا يلص هنبز لوس مج انطقل قلك او يدك رودعس مد ظ "ل ومن دحام ونهم اف نجس الإ ديوب ابارحا دره مسو رباع | | ١ ىلصنالوسر وم ايلا يلع يعج اموباو ديو رم وريراحتبا روح نب ىجربزل روحو بد اوح يب لك 2اقاناب نلاااهذقلا ٠ داك لل اب نه يارتحالإ من [سوريلع مدا يلسصمدب )وسير لكلا هيلا بع نب 1 رباج نع[ وبكراضلاه دج) جءوح | ببسسوبب لا راوحو ن ويراوحب
 تاريطلاج.رخعا بيس « او لإ كني مر ادحا مو هل لاه دوس الهناو
 سكر م اود لصر م اكن اق هوب هل عمت سو ريلعمرب | ىلص يمل | نإ روس نع
 فئسكناو حق وف هبي كبص اك لصن هيف سبل مب تع رص لاه اذ ىي'/هكارد مر|رجس اسورساعمربإ لص يبا |لاقك نيجسملاٌرحا لد
 ه لص اون نوظد تتعب يحس لسو ملغمم الصيب لوقت هن دوع
 ' نا وارسل رعوركب ابا نأ دوعس بمب دبع يعرج !2.رحا سدح
 اي ايي ناؤهلا رند نإ هرسس يد لو ]سو سلع هدب يلبص همن لوس
 ئلطصملا نو ركع دج | عحاو دعم نبإذب اوك لع اوفيلك لن
 اك اًسعنارفلاارفب نإ بحإ سو سلع هرب] لص هيلإ لوسر لاق لاق
 دبعوب] وكلا مم أ اني نيسملا نبضك لاداكوبا فذ دح دهؤلا دباوز دج ايبا همأ دبع اك ببس دبع مائة ازد بع ها قمإف لون
 2١ دبعلع دبع نع قفا ع هاربا ام رج اهب رهارب اب نكدلا
 ظ ل اى ئريئملا رسام دنإ كص هدن) ل وسر لوص ل اف دوعسم نب هيدا
 نس انبحب اذا قيل نحل ادايح اسل | دوس هيلع نارفف اوفا
 . هاوقمل فل زنا اك تازقلا وفن نا بحا هن لاذ برع هاك داق ساد نفرد لحرب يزن ل َستالوه ناع كرابجي و ديس هنالك

 ىلع | 6 1 ٠

 33 يع

7 9 
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 يلم اوسو ناكلداقنلل بدك لعدم !عوفس وربع ماني ارك كاع

 هن او نيإسمل ارساسس رم الإ "يلا ركن نراَدمع رمش لريايعإسو لع هنإ
 جوجو إو باع هن|ىلص نإ لوسر جرت هعبأ او هليل ناتو دئرمخ
 مو رلعمب مدنا ور مات جلا لصيد نجران لدعم

 نارّملا رمل انا ورسس نه نإ وسر لاو ه قرح نااندل ادمن اوف عمال

 يلدا ءرُخا بمب دح ديع مابا ارو نكاع و ارغبلف لونا اك انطد

 رجل موباعميب| |هلص هد اوس دعس نع مزاح بسيد قدرط س

 لايزداع نعي اويطلاع رحنا بد دكاعاد ا دىسل يس وهلالاب"
 يدر تتكر دب موب لاك ةوعدلا تبع | نم صاكوبإ بدىسل لب
 اوقات سوقل اركي رمل عص اىإ [سوردلعسددإ قلص هربز لوسر بد نيب
 يبل لوم ممل عذاو لحن اد مهي ولق بياو ماقالو و مهلا
 ئذمّوبلاو دمح| عرح كب حدهم بس مل مو ماعيرربإ ىلم

 "و ,لعسد) لص ةدب) وسر تدمج بوكس ف نعمك اكل ١ هاصعو

 ْ ايداوسن يكس ولو راصنالا !قهرم] نكد ىلا ول ل

 بداجلاودلن ور ياعرجا بسر امدالاوم تكنامْس و
 اوااءنيح موب هلوسر كاع هساأقا |اي لاكبر لي هدب| دبع نع جسد
 اددحو اون اد اش راما طجي مدور ىولك ةنلوملا ف سايق
 رامتالارشعم اب رد مملح ىذا باص اندصدملدا 0
 هي اريده جل نقر غسان ور ىبهدنز حك رد «الض دجساملا

 لس !هوسروههااوائاشسا لاك : الك ب هيدارك انغأد كاعد 4 ظ
 :ىللاو نماءلوسدو هنااا ويست نا مكعنع امن لادا
 دلو: اثلابس ن| به دب نان ضد /انأ| نك وكانك نبع ملد
 تمد جللاكول مداحمر ىلإ إسو ,لعةنب) ىلص هين لوس ل وه دن أؤ
 راصتالاد داو تكلم انو |ايداو تاث)كّر ولو راضنالا |نم نا
 اي و ساناوراعسد امردلا محشو
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 بانعاسودعا | جرخس) تب دح نفوح الع وفلل كح اوربص اذ

 .لاوق ىاعيص وسلس اي ويلعن ىلص نا لوسر كاقالاق ديحس
 ع دح ارث كار واان ابد د دنا ىلدت يكون قفتاول دب سفن
 كرح !ناذ د ييصلا ىلع هريس يق ناقريلا هاورو فسم

 ان اكاد سن |نع دج جرش | ب سب ابهذ نجا لشن مون كف اول.
 - نمرلا دسحلدلاخ لاهنت مالك فوغ ب نم دلا !ديعو ديلولا ني دلاخ تب
 ' يصيب إن دولت امان وففيس ماباب العن ولبطسسا قوع نن)

 نا وله ني فت كدلاوذ فاني اوعو لاذ إو ساعمبا
 أس عرج اورخهياعأ مكب مابه د لابجل ثنو | اه ذ دحا لس
 ف ىع نب نجلا ديغ نمب ناكل اه: كد دخلا بعس نإ نع ركاسع
 ملعب )اص هدد! لوسر لاق دلاخ هشسش ىمدبلو لانا دلاح لدن و

 اهددحا لس نفت اولملكدحان 002 !نسارحا وسن إو
 3 3 ركع نبا 2 راو هئسد المعد كد حا دب كو دان
 "ضع دلولانيدل احو يوع ْن نجرا] ديع ب ندب من ولاه" جري ره

 .كاكصو وعد سو مباع دبا يلعب | لوسر لاه نم لاش ن 5 5:

 ر هفضل مهدحاّرثاكو دب مل ايج ددعأ لشق فناول كلانا
 دبرلا نسب ياكل اه ىسح ا نبا ولا !سدلاحت هج رن يقركاسع نباعوشعاو

 34 اشوركت اًنان[سوريلعسا ايار لوسر لاق يش نياولاس للاعب سيو

 هو نابع درصل لسمك دعل قع اول هدب يسن “دلاوك امم )

 ةنوضخلا فام ناطومعلا انكاعاب 2505 دحاو ايوب مو دمأ لع لس

 نوع ْن ةَحْرن هر اسع بع شاور اعو نوع نب نجرلا دبع بلاش عا

 دلال اهتم الك لولا ثدلاخ شو ىوع تنم رل| سيب سب ن اكلاق

 كسلا نكد علبل نييوو |موبب يْدقبس ناب ى وع نبإ ا ىلع فن ع
 ها طل هلي مدت الزوق ناسا نلاوعد لاف سو مباع هن كم

 ديلا لبو نجل ليع نسب ناد دعي نت لبر ممن هكردااناس و
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 0رنت
 هن 00000 دبع نع ىلا هللا | ين اب كاح لاق

 نعى يزل جوشس| كسب دهن ضحى حا عمو مدي لهدا مال
 نوع ىص/ن د نجمات لاو [توربإع هدد)ولص هيإل وسر ن | لب لا

 دك اسس رحبإ ببس هنايجلا موب مهل رونو نياق كنه الإ سراب
 لافق هرقلا كداود عوكالان رماعَن (راتنسلا نب هيب لع نع / ٠

 نع نلبي اص ع لير ن ومب اك هن | سو ملعمدن] وص هيبإ وسد
 ثم نحيل نيو لها بس هىقلا ءوبهسا هئجالا ن اهزبا
 ىلص يبايع لمفن ُ ب وركيش ير سن لبجس لك «ليزيلا حوحسا

 '”نىلط و ىلعو نامعو مع وركب وباو ةنيحلا قانا لو هيلعبلا
 ان| لاه وعن س لبو بس ولو ىوع أن نهرلا دعو دعسوربب ن3 ٠

 توقيركابا تمحلاه ب يذ سب نيوس نع دك انع تبا # ,رخ| 5-6
 06 هنا لها نم المر تار نبل سو لع هدب |ىلص هيب لوسرل

 ' :ةنسجالها دف كيا !فرع لك لا دع نب لاق نيم الهم انم
 نمعو هيل الها نمرع وأ ليل الدهان تاور الهبإ تاناث لاه

 ريب داو ةبحل الها سس مولطو يم
 لها سن ىمو هَل لها ف فوع نم نهرا دعونا لودا نم
 نع ع وحس | نإ نجح همييسارشل اىلاسانا تشنولوةنجلا
 يىشن؟ دلو وسو ريلع زنا نص هلو سلام 'ريرهدإ
 توين ل ارض الو راد تدع دال هله نه لبس ين حسن اك لس
 مرح بس ران نام اش ن امدل /ةيتلسرإكنلاي 4 ساو ماد
 لوسر كال حراج لاهدوحس مننا ديعهعوارفالا قطف دادل |
 يذاع |سالع نارا هدنالوسد اينامهريسو ءلعمس) كصهنلا ّْ

 هللا نوب هير ومل ابا هد دوهيإ | كالبحر و ابجال اباكسمأم
 حم يف ]سو رياع هبا يبص مدد لوسد ل5 ملت هلوسرو

 «فضب لاق ذ نايومل حش ملم كد فارضاو|إادولإ ضي م
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  يذحو نع كاربطنإ حرجا بيس
 مرخ سو ريلع هببإ لص يلا يه دعب نع هيبإ دك ىنحو نب يرح نبا

 امب ا سيلب | دج عجدمجت اهم كب |ب ب كونو ليدل س هنجاحل ا

 وفلعاف ليدلاب نوب قم مح رح || [سو عهد لص ميز روس ملاق مش ظ

 ' ترجح ااف“"ةشباعدع ناربطلا غوحا عرز مثيب دحاممإوبا ظ ا
 يلص ىرل| ول لاقك هيو ىلا كلار دق ناكو 'ة لمه اهلا ثنا لام ظ ا

 5 دذ مالعد د ىاكذك تن ياك نب اعائكسإ|إسورلعمس|
 ١ ةلوداوئع  دحان | ُن دع سور لع م للص سال وسر اشد امن ٍ

 2 5قاهون فاد يرعاك نري ن دهافنم د ا هاملاذ نخفشا ]
 00 ظ .. :هلوطق تدمل اوك ذد ب نكت ْ

 نع هاك او يسْرْئلاو إو بنام او كر انج ره) لب لح
 ان | امساعل ن )لاو [سو ساعد الصدد ) اوسز ناريجتم نيويحت
 بكلاوس اهل ااناورفكلا كل هما اوُحن دلارح لا اناو دج !(و رم
 ا اج ىع كزيطلاع وح بس بأ اهل (ًأو كده ىلع س انب ارم"
 | اذع هقرصس ةكف مدق لبد مانع ني ليج والاكل اقر جك طم نا
 0 خالط لساوبس تسب لون لق لمح نا شب رفردتعم اي جرج
 | 0١ قيراشت ناودقيرط اووي نااور دواهابّمس من بصي ناديدب انو

 ١ نع نادرعلاؤ هوثبفن بلع قنح هئاف إبر املا دسالاكه ئ اق
 ١١ طسارالاعب انتا باجل" «ىطق هنباران< حسا ةئاساو ماهم
 ٠ ١) تاعسإودعوبف لش يباةوادع ة ورع دق( اويطايلنلا مهم

 00 افدصاا ده اراساومكفلا ا( دنع ةمعطناففو دعي 3
 0 بكلام لعفاءاه م درط ؛ نيا[ شاع ون كدص] وانان

8 
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 ساق وكث راحل يناس والاف هنعحان |ىكاو له مط
 كام اناتدالا ب يق ب مل او رهط نإ دابق ير !ناف هيلع ظ
 نبأ !ش نباص اوجركت وا هن انك ريد مهوقح ال نعل أ او

 الإ هل دان دره و لهاوايه ان هس/وق لي ابئااناهأديحاو نود
 مدل: و مهرج (لكاسووس
 6 لوب و ب نكس ناك اهنلع < ميلان
 4 درح دون ل ره ناكان اذ 6 لذ لها ةيصيراوحلا لاحر

 ملال ديرب ين لل اولافف سو لعبا هلم هيا اوسر نكد علب

 لجورع هس يحل هجر كإ نوه راكمهومم دود الو رهكيلص اكد
 دج | لو درح اهنا |«هييدعنا يا ظ

+ 

 ايست رت كل رش احلا ان ورفكلا |نل هعنإ حن ايلا يحل (ناو
 ا روم نب ديلا وكب نااوحر ا اص ني دج راك اعلا اوني
 هرل| ىلص هننإ لوسرلاقلاو دوحس لب | نعمل اهل جوخ ا نب دح

 دورك اع لفدبعم باهل كيط دام امالي دا ريع
 لح يور نغ جوخ هيأ هر لدأ |هبيسس عم رخس اهو ف
 « اود لاه ارك ادوحس ئهين| دب ريحا مسوريلع هبا ىلص يبل | لاق لاق
 ١ داوئحاش قنا / اربع س همس ن| بح ىأ لاق لربا كرعو
 سموه كاع كر ابو همت هداك م أن بج | ذا فيكم حلب

 لوسر ل لاهتذ هدب ديع كو سو ردعمد | نص هنبإ لوسر يخشساب ٠
 يلصو هد ىلع يدا وهن الكاوا دعا ده كت /[سوريلع هياواص هيا
 ”ايزهس امض رداه د قحلا« داره درو ,رساعهد) ىلصرا |ىلع
 يلصةرااوسر راقت 'هلوسرو هنبإ كرب سصدوامد مالسال و
 جوخ لب ددع دبطم |لب| كل فر اريك كبف كيب رس ريلع هسا
 3 لوسر لاهل ار باج نع! دواد ونا وسو باجيو دع |

 ع هس نإ لبا جن حعأ بنس ةعدخ برحل | ٍسوُراَعمد | لص هيلآ -



 ين ||

 ا يل دنس لصد يسجل ورع

 د وهسءلل اق لجحرإسو معها لص ءسا اوسر ب اوج/ ين اكل اقو

 ناد اى أنا طرد لها ون يدل هوب ناكالفاناُم ناد
 . ةبدملا كب ام اريج لئاقن يح انماطا فن ىدوكب الاجرانل ا ثعبا
 بو رباع هدا نص يبل | يلع 1 دونت ىو ليام نالئاقتو
 يثب كاب نك انادوعس (, دوعسمل ذاهك نيبجو ب لنا نإ
 مهونااكاك الاجر ميلا لس ريو نإب ايدس ابا اولسرب ناي طر رق
 ١  كاماك لسوميلع مري الم يملا نم نكد دوما دعاك لة مهولتل
 | مهنا ثجيرت طق بدك لمح ف دصلاهقهداحاك نابوساب هن يح

 ظ لاق اييسسس | عير اال ىب لزب ثري رج سا جءوخلو لحام

 ف دك مود بحال | ند حم يؤ ناهس ل كا ةطر و 0
 501 كب ؤحمش مهارو نس نيك ادْْصِبب لعرب وشس ان (ةاونبلانا
 ظ لس | يح نصحت ةنيبع دلع نأمو يحج الاد وحس بوش

 اقلعل ورع دطملص هبا لوسر لاه باّرحالإ كل ةطيرا عم لكل فب
 ن هللا لص هدد ] لوسر ةلكس وبك ماهك ني ليرمه انردا نك لولد

 انطغانم ثدي ]سو رساعمرن ىلص ههنا لوسر يعي شن كلت إسو يلع

 ْت اًهطقمل ابصاو وي ونش كبد كلبا ل الجر يه ناكو
 همدان هنن دنع وه انا إف يذل | له هينا لوسدان باليل ف رك لاف

 0 اس لوقنان |, باوهة طرق ب ناك ناو دسار نار وهاماو

 | هئئادب ار الجلب لسور لع مدنا لص هسا لوسر لاك كيلعوُت كب
 لاف سوت 2 سهرباكسموا ىلص ههاراوسر لس ران هع دش ب رمل

 لحالة ركدن الف هع نسا اهنا دك د (ينخمسالالا ككيبارإ هل

 ظ رهأ لاو هىب نمو لصخ لن انيشاحو يب رمد ا :

 07 يبي يطلع نالوا خاةحدلاط اانا ناولعلع

 00 باممث لا 05 امص امش انلمللا "لطرف اوما هب نسر

0# 
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 مناامالاىد ريح( نابّوس اي ىتل يوم دبع ىلطن و كله رك نا
 ساناصح دن نأ دْبد رمح قلن تاكد ال داف ةطن ف يب رركس ف
 نك برهن (نسإ نع نلعلت .. وهدي يح الك بوحلا حب شكلأ
 . قدملاوه نكْدو هربارئعلعواهرماع نوك نا سرج ول لح لوك
 سايع بارع ريرجم باح رخاو لوم بنل دعوهو هيد رماها
 هومإل اني لحر نأ/ هب (وص/ساليحز سو ميلع هرزإ ىلص هنن) وسر ُنِجن لاق
 لاقت د اني االإ نك د عيطسسا“« يك اهسالوسرابهل لاقك سفن هرماق
 كنب نوي لب ون انرحص أو "ةع نشب حملا انبإ سو يلع يبإ قلم هنبإ ل قسا)
 يمجلاو البلا واس ف طبارخحلاو هبي زن يري رج نا ع.وحا
 ساو نعي (ةرنزلا نعاس وح ن رده وررط نم نامل )بحس ف
 ن مق امج ارإ ىل انإتسو سلع هدب ىلص هدلإ لوسر لاق لاه نابحبسُيي|
 يلع بونكم برك لما ايلا رادلا ف كارقلا نم اهمأك ب ذاك يف

 برخلا قلجحرلاب كوادر بل هنارمأ لجرلا ده ثالث قالا »دا
 هدلا ناك نيلحرلا يدب م الص الا ثليحرلا بذل و ةعدح ترحل ان
 فيرحوا "قرنا الام هاوج تدك راحت لوقب كاش
 2. .اارشلاو م رج ياودج !عرتحاو ساما ةالماو أ
 نس يملا اربي نب سا يل دح لاه سوح نومة يسود

 خم كلا ف اوعب ات ن ]ىلع ملام سارا اعي الانسة ماعم 202
 ك0 كاد نا قال َ

 'يل ارباب ب لل ليسرو) هنع يعدل هت ردأ بدك 'رمالاصح
 ' يا مردل بس ب رح هب دش جب هلل جد وابدا د7

 ”ةبرك دب سو رباع هربا ىلص هدلإ ل وسر نإ بئسوح ويت طوب وش ظ
 هورس اولافاض وح دب < امو د وحش مهاناك ليسرياع اند
 نك يو جملا عرج اهو هلؤ عامية لطلوافوح د نااوبام

 : فئا| واعد جبوتحن ناموملا ميد سر محع ىلمي نس !لاوك ةلطلا
42 
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 هئاع حام ةلطنا قون اكن مهلا وح راو كُمُع شانبابحأ
 ركو واح الذ سورلع نبايلص يبل امص محبي راق لجحرأ كلطاف
 اه هسااو بدل اولاقك لجلال ا ذلا] ورملع نإ نص يبل مهل
 ككيراهصا سرحان يك السوربلعسا ىلصو لا اا قب ناك

 لوسر لا فاجرلاهزيحأ اك هريجك 4 يذ دلضن كا | نوكي نا ىسكد ريح ظ

 0 يف ئارغلا لف امم ب ركل يف نون امكن )سوم يلعم | لص هننا
 لجيااب نكن نإ الا ابنك هلا هلك كب نكلان ل قردان
 مصب نيلِجرلا ناي لجرل |ب نكب ناو دع دخ برحلاد اه برحلا؛ ُُ

 طش لج وانرحا رى هئارما !فعب لها ب نك ناوايئبب
 الئاحافئعم قاب ناهمرك ىث امو هجدو هنعههايض رل هللا

 مبظحلاىلعلا نب( الف ول وح الذ لاهتيونَح انكل و

 5 و اال | 7: [نينح 7 رك رو

 يحتل, يسلب سس نيل

 1 صيامح ناب ولا_ل(4 يطصا دل ةدابع يلع مالسو هف ديلا

 لباضهو ن اوم سايب الا همس وا الع هلع مج هن ]سد رلعمدباىلص ىبلا

 مدخن ااه |لافد عون لكم |لس هرمعا نيد مجمل

 ْ نونو هد[ نول لسو باعد ىصّفاو والا نلضف بالا

 فقالا ب اك انك بيج نبدلا ددب علال اه املؤهدبع

 ده والا داس ملص ايا بدحأ طبج لب امملاي وس

 يب لك |ىشم عون: «لشسا إي ١و دك دي دابز النت هيناةاطعا

 يو ناس ايبا ءكاوه تح ود اههيوقىلا تحس ناك

 «ن|ايهننو نيلوفلادحا قدكيالملا ف وعاجال اي ئجلا ىلا
ع ةكيؤسو ردعمسا ْ
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 اوال اشو دما نس حا اوسرلا ضن س جتسامأ هلا
 ىلص يسوم هيو اك مالحلا اى دادنا اممنو هلئماو يحل ديب هل بمحل دبمحلا اهيلع سر وسو هيلع لص مههارب لامها اكل
 ايمو اى هب ورلاو مالكل اننب هل عيت هيورل | هيلع ني نو رسو ءكلعمسا
 ن امو امحال/ © كارعلا ككل هده نع نال اوك بيا انيب هل عمج ل
 رشه ةرجبو ناؤلسل او ؛دح و شمل ١ نك ابني الار اس و لدارسس | يب يل
 سومان رب ول ايلصب سوهو: ىكلا ولأ اصب ندوه ناك ايزي الإبا
 جالص هل نن ا«يب كنا انش و ارحأ ا مكلا ول الصحن نييقلا هل دج
 بيعت ترئلاوذ ابلسارصكلاد دوادلربطلاو موا « الص يبعلاف
 جنو رسما سو يقارلا للام دكه هل سجن سن هللاملاو
 اهلا: سيصل راوم« ١و ىلاثءاوكل عاملا ع دش ير وتسالا

 هل ففحح ن وكي نه بود هادال / « لود ناس لح[. مير مل ءسييصحخ :
 انهلاهالصب ميل تداز واس الإ دوره تاك قلاوب رالاتاولصلا ٠

 هب. م لصد نكاد هب قلل دوما (رل دامو هرمك لك د هلّساد

 ميدان بيا صر اصح بببجلا جو ىملا بانك تلف ءاستش
 ليل نامهادخا ال |ايببالل نكي مل و ةققحلا هةىي رشا هان ومجد
 نم يرن لاني بني "له يلعن !ءاوقورصتحلا عب يسوم ةصق
 ف ةمصجل ادجو ع لناس لاف هلع بنار لع باع
 كد ائاعب دىيحلوهىب رصارع ودرج بالا نيعلولا ل١ 1 قخيالانرو ردحلا ف إد ف5 هقيقحلا لع نرحب نك جل عايل الا ئم نايضتفن هن الادو ماكل انهو ف رنئااًضدتحت نإ هكدؤانع

 ريحا دن ادع ونعم: '«ارعم لشن ل١
 ابعت رع ةريوسا مالا نا اع

001 

! 9 
| 

0 
 ضظ 9 ْ لوو رص

, ١ 

 سردماو يي ولاوعت نررطلا فك د و بسيط فكاهي وب عاتب لج ا وهاناواطادبعا ناو ل دصت لف هئئدر رطاوح '
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 ا ا ل ود با اعلا ياعم رزفملا

 0 بلاها كلاس ارتعا كد دع هر محو دف د دوس نبا

 قفارلال اق لملو هس اطرد له: دّص رئئس مهي ارابعو سانا

 رون ندم او يرسم اع سلي هن ورييكا| |عرشلا ةبطح

 ووهطراو مفش انيلع رشا انه لامس ف ن وعم ب يد | ن
 كولن عدوب ارش يحل «ضاولا رت ن اهم بسلا ولست
 ىلعوقتو نم نإ عوجرلا, ىواو نم مانو انما قر وصقلاو ف ازدالا

 ىل ”هقرفلا باك مالسالا هج لامو ىئارل) !طفل انه نوملطباب

 ببذنهي هبانك قد رم اطفال الاقوى الحلا لك جاكم نكس

 باوملارنل» هاف لْشو ج ارادعا دئسنالالر ديك نكس ول و لاكش

 | امهالاو هي وعلا ناح ذالاو هيل |لوفعلا هني والاكل ظ
 © اند هلا لها ناطلاغ وطفل ىلو أ طقس نع ضارعال )يئس
 2 ضرم هيلك ق نم همي اًسموهيبو هلي ل لس كه فرم و طلخلاو

 لصقءائلأو فيرذلاو ليدبلا كا رععرنو دي

 0 ةطابمعبل ةرابهلا عب عاضي |ووضمملا تاي
: 

 لهؤ درئملاوخ بلف ىتملاو نيد[ ل هاد نب 7

 هيبرل ب عب ن اهلنا سو لعس الص هن | ةصسمخلا

 اهنووفت هل ةصيصخاههن لك مش لعبد اعب قيم اد

 | ١ 9و ةفضحلا لكلاممل سلف همنا اينوال را قلكاوتاس دع

 ١ 2 طيف ةجيرتنل انولهنألا اونبلسملا اع ااهاضتدع مح
 35 مك كنيجا وليك نع بعلوم ال غلا تاق

١ 
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 تهدف س د ا -



  بربإ لع هناهفاسو هلو هراكيإ.... |
 . ما  منننتنب ده 72 0 7 02 1 : 7, 8

 ر (و مس و هاعانزت ]| ىاستت أئ ى/ 0

 هك

 ةئأرد ولاكن د ابريل [سو ملع هرب ىلص هئ ال عاجإل اب عون اريك“

 . نا فنكإب !دإ كه دح | دار اولو هرعالو لذ قف فخحلا كيذا

 انك ادئفالا ةعفع عيب روم اويغ يف لباس نيبو هين مامايإ/ كلفن
 كبد عفرت 4 نلف ئنكل) ُس عفدإد كع عيرمت جلو هي النم ن الطب
 ! ن فلكم مهردعوابلوالان ا” /دق لارناو نار دم

 يد اناوةقنقحم ابل جنالمن | لع دق قحل ل هد) من دقو عوشلاب
 هدلإ ىكص يبل اوان نكد ف اياودز) م دجال كب ١ لعاسإع

 كاحشنباهنىد مه رك ن وفنالااتبال/اءاو هدلإ وأ عم سو هيلع

 نا هل لو ملو مالبلا هبلغيبومكاس لهبو طقف ةمررشلاب كس

 قمح رفحا هنجل لم مهن و |رلع ناوانع لهبالو فنقحار كح .
 هحبرتلا مكمل اه نو ارملو مالثا هيلع مطار هد و طوف
 انه ثعب اًندإم انه هبايلب | لم هسا ثحبب الع ناو
 لافاكامو امن ارخا ةعنرشت يلا الهو ةىبرشت ىلا

 اند لم يف جباره واح أنيس وة عرش كس ءاءلحج لك ىلاعت
 يف عنا لن ف هب وروكح سممكو سهل واشد ترحب
 ةوبرتل ا راخك نابل هسا نا د انك د نم هد نُع انو .كرخا
 اوف عبط هئاواع هعالط ءابببم لست ثا و تفل نود

 دودج لاهل وال) نود ثان قيوطل الدفن نارحا يَبلَنٌداد
 اوعوالعالا رضولل ىلع مال | مساع يسوم ركلا ادارولو لأ و نم

 نع رمل !هناجساو اع هبل ركسملو هدمرك دامو لسا وهذ
 كلو د لعولا لا ركذ 4 ظ

 ادهن دانس | هلي د

 هر ءاناهلمت هقلخازناس در لاس صنخلا ة ص وضح
 "| ليا ه وككد لغة لادلاٌيداحالا هقارل د قاب واهابا

 بع دل اوس لكلاو كهاوارم انا فءاندوف ب نلاويرتقتلا
5 ]0 5 

 - يع هن«
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 ببسي لتي فركف دعب اهي ل نال رج ام ىسإ ىمكلا نال ,ة

 م 0 | لصعي مل ظ

 ا

 ظ لت وليسججلا رونو ةيرمليخ يقلل نيدلا جرس يلا هب موت
 هكيلع ع يلعن ناو هلكت ناذأ قالي عدس مع سلع يلعلا
 دوك اعلا ناو لتي دق ل هضدان كاك ل

 ىلع معلا اح وم ناوحو ل اد هلع عش اك فكن بروي ا © ١
 فان هيلهلا سبب لهن ءىشت لإ عسا ىمل او“ كفن
 فا هن الوان لعاىءلعا نا و يسا/و عرشلا ينقل
 لص يبا جباشل بولا ز وحب انوه ناغذ لاو ءنيقحملا يشف
 ظ 3 20 لاو فس نأ: قموح اع علطأ | | السور باع سا

 00 ارفاكعط هنوكل مالعلا لف فهر ضتحل !ياعد ام هريبسوت ىف يكس نيل سوجللا_ ل يةنطاس [اهلدغت ناملعاملو
 ظ 00 0 نب صوص وم

0 

 ع 0 اج لا يال
 ساد ماو ماتت اه رفاكل نم نموملا /فرخنرضتللا سك نإ
 عطقو نكداليش ىلع ا ولو ء دك ةيءاح مذ و نب دب سابع
 ن هن آم ووضاعم نباورضتحلا ضن جاجيح الا نكدعط
 ل هيفنتقتالام لزق لتولاذ وحب كو لصح

- 

 ا و ةنلاو ةيءامالا كب دارا يجالاده دوا

 ' بحاعلا



 0 5 5 ,خ

 دل دهاوس تداحأل) فيو دجوو هن وكذت ق بعاصنا

 ىميناو مم يبا قرا وواعب باو شن نإ ب عوحاف
 ىلص يلا دنع الور اووكذ لاكش | نكي ول |لساكو ُك

 و ايحلا هد امجلو دام ف هنوف اوركُىو سو هيلع ههلإ

 راك مسو ءبلع هيب لص ينل لاهو ليقم لجيرل ا ما ذا

 طخات بهدمد إد اهكفاطينإ نه ةىهس هبجو ف
نم[ وريلع هروإ لص هنبإ لوسو لاق ىلصب فو وواريعم

 

 حرت ىلصم ه دوف قلظر اكوكب ىبا ماى هلَسَقْم هيل| موهت

 يلص هدنإلوسو لاك هلق )نإ تيهث ناصب هن دجيو لاق

 عدم (ك سعت رع ماعد هاتوْنف هيل | وقد مي ]-و لع هنإ

 ها مشوا [و ماعم م“ لاففو تي وبا
 لصئارفهدحوف به دقدهنكر ول ل( انا باع لافف هل سقس

 ىم عوج ن رد وز | يوه سو يلع اولص هينزءاوسد لأ عجرم

 / نم ضف قم! نم هدجد ْناَنَتا فلتخااب هنلتكول حا

« 

 نو لشن اسوم لع )لص هر أم 'هولنقف هولثف هدب اوس وا



 ويسب يكل ن اه سن): وحول كيو تلك“ ]وعلا 25
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 للام هيرو لجرل رصد همم يلع علط | )سو باع هنا ىلع هكتو
 ىاربطلا هيسرحا ام فضنلا لو ماع هس) ص : (رمو رهاط رحال ١ هيسل ان اكل او دنخ دس هبحجم نناوقلادب يضف و هرإ و ف نال قلتخاول وة دوس و ةنعم ر نع . ةعالؤفأو هبباو هين له هش ور مالا نطإ ىلع دعالطا“ 0 ةييوحابالع هر ناوح الاب هنخ] ءدوسرمإو عرشل اوه (ى هلع لاو قلل لول( ماهل طف اب و وس هرن م و وس هدم ىبحاو يح ا رهاىيب و نئارفلاهلولا ةعمز بديع نأ وه ينل اىلولاق لوف اًعم دي فحلاو دجب مس سو ملعمدلا يلص' >2 نم د لك ذ ىلع عاجال يبالي | لفن اك اهديع 3 :ساول اك هوبرشلاف لتفنالق ران اوالا ىذا م اخ! رسام 0 وسو هيلع ءدإ ىلص هرمز وكب ىبإ عن العلو هيدم أد طابا
 مكاحلا كر دس ق5 ب واكد ءددع دل وعلل ناف دك 0 رعد ل عبرلل لاهم عد [سوسإع مريض هني ل وسر هل تزعم )و - ةعاسبعبلايركٍريعبلا | ده رس ىبرعالا ذه لاذ د ”ةيلعرس|ىلصي بلاك انلحرامبلاو تيان ني دب و نع هج اك
 لف و هاوس دحا يكدمالو يؤ رساد نه نإ: هما ركل ان نب دلإوُب اباَنلَحَْمَدَم ام كارو هنا رس كإؤسو ٠ مماعمرب| يل. يبل )يلا ى رع )يكتم افرع نبا ثراثيح نس
 4# «يعضن روق لهب ناهارإ ضراراوتاومدات وكلم براد م السا رباع مهاب ) نإ هَدوفومو ةعوم ردي داح) ل هرو

 قبقحل او ةوب رثسم رعب سايل ع شور اجلا
 ملا ده ىم عارخب نات انهادجا

 هن 0

 1 نذل
 ل اعالا

 ايل ١

 ب امتكالاو



 ا ل حن

 رب هظفلا اكب هور واهل ُبدحلا نفس اهانهيلو ر اسم الإ و
 وع جن العن ]ان او ز ام اللابلط ا ان اهس ني دح

 هب تهدان نابي قبس هن الإ علا“ ركح او ارملاب/سووطسو 2 ٠

 وله) تحبك هين وعرمل ا ْثبح م ةماع ىو نك كك ممل
 وطْس ساو وح اسي ون اكد عب هي ةحلأو هيد ركاب
 اسيدبع ثح دن يشن ماللا نإ اثلأ هره وجو طوشأ

 قو رظم اكهناكم اللا لم فب بنا هلا نو قيربوب ملو

 اميلي

 ع

 تاق اىبلكلا هبلسم مهو لجلا هحانإو هل قرظن كه حاصو
 لعيونك لهلامل نساو | نك لهن )ن العل لاقت كهل و بس |ءاللا
 دل ام يل نبيا قر وكل اج علاذ اف تدع مل لهئسنسأ

 داك / دهن (هدقل اه هليوانولا و جحا لح لع خش
 تا د ىلإ نسون ارهبعه وطعملا“'هلجلا ١ مر ارث !يبقلبلا
 اههفدوصعملا دام نسر كيلو نباسصلا يب هإ جو ىلوف وعدو
 فوطعلثاركو اعنا ح ناب يرالد لهلا تحن س عج لا
 ضازسعإالات اكاروليلبا هده رك د رملابهلا ظ ول نينا ا
 ال نولعب (تيسالإ نكيولو هم د اهلاو كسول الإ ن انس

 رخل د لابار طق و/دكو لاعب نأ هننا داعمو اءانحا
  هوحوالط ول كع د نعي ن]ُضونعم ا نمل عوس لإ اد
 ل ملا اعماع لع ريع مجهر نو هير جعُر ناك ءر احن دل

 <بسس امل ظاودل)» لو الهم كويس اها ظل يد دقن م يوم
 لا

 "ةقيوبسلا المي هال افنقي مكاو ل هلا ع ااماو لكلا

 ايي

 « ةأضتع ؟ةعو لكُد لهفت نإ هرما ديز) ن) هرثحاد



 , مم 3

 ب هلإ صملاةيدحإ دكا ) صباصعما ف بدك عب اد
 - | الر يشتس لتفدر ماو دل كراس ب دحو هلك وردا
 ف لبر زرع و برعصلا ف ناك اك دريكلا مرصع /رهصلا ' ريباشحلاو لسلك كد وعملا نالا شرب كاد "ىلع
 نسم اعل] ىريكل نم هئاببو هحرش بطر ةيديلبل | ىلع هم
 !رهلاو ؟كادوممعملا ايل نار شسرب لذا اولفعلا نأ
 لد (بليالا نه ناملقاع لأي رطب نأ ليج انف هيا
 يلع عاطل و اسمو احابص ناب يحولاو فنك ةفيفحما لع
 لاني رطب نإ ةلاههس | د نس دشساو ديك ل“ اق
 رطختا اره جبر لع.نزمح هنن اانا نم نادحا
 فعلا اذ يسلم نكد نام بانك لوس لابب
 ن |نبلههبا ناب دعو هرع نود محلا دارملاب ا انرم

 ا
 ضرال ونوم نكس ه لرإثبح مالسإ هبإعرهارسال ذك و
 7 ارم ينباع ف ةتييالعو هرسرسد ردالأ لولو
 84 هع هنن ه امج كد ضنقِج لهب نا دار اذه قس الخلا
 قاموس لوو املا نبقحلا يابس نا ىلع دجلا 3
 كلك 5 ل) عرضت < هضق لمع لاو "كيف لاب

 : 1 ال ناو | [سوسلع مايلصوبلانأ 0 | اطل الالات ةىيتحو وشم هلاعرشت ظ
 ّْ 6 و حلا

 00 مهن طابا دبش
 سوم ةيحبص زك ياواد ا رف
 5 للاب رفا نم حلاو دعم او قرت



5 
 بذو

 ياعم هاربا عكمل العلو عملا قانئ لق لخااُق اناودب اعلا

 ا اوارمال/ىلت ظل

 مادسرمالا ايي لعيطعب هر وك ي(يلا ولت هيلع

 .ا«دحا فرغم اهئ مل نه أوأعم يرمالانىرغنلا نم وعم

 تامصلا راحل نائل |ىلع ل ساب طولا! ق سلو طقف

 ... دارس طافرط لشن نم لعوة حا[ >و حسان قافتناللا

 ه قبحولاهراوهورث علو اكيد ةره هقفلااوض/
 دل كتبا مامه/عنس ىلع هرب نفس راجل |

تدير يتوعد اقر وطلع راج راح
 0 ,ةاهلامو 

ان لقانا دنع جْرالاو وضْعم ا ناك ئن و .رامحد
 ها /ن تن ه

 اىلإاجهلا ب اهانم نكن بياع يبم بربكل | صن اهحل ب امالكو /خلا
 بدلت يلع ديلا طاف طعاما ماج اكس انعن ىفاوت ايلا

 ٠ فاسو عجل كل كل الع تاما ٌرئكأو هجم ادانو هياكون

امس هيكون | ثم ماقناكناه هل وك هسا !ىاراربشلا
 

 ترحل طوب يا كرب اولاد مهمل ثمرجب الا( صنخ النكد و
كتيحو هلاساوءب كب دشن كر ؤف نكأ 42 ! دع لل دل عقدو

 

 انوه د زرللاوه ناك 1و كسلا طول جب ربكدريع قه ةراجلا

 دلوفملا انالبوات امير يح واي وانو ارت ب مكاو ع:
 ُْن |ريزفغما لعب ممطق ل مهد ايبادنسو ترش ف

 باعد قحلاوءائجب رشنسا /ةئعملا ف مل ىعمج و بكرت العم

 . ةكوبلاىذ اعلا نف مرللاله ناك

 كون ملودقب ناوئاشأ عم اداعإسو لع ظ

 ودمت يار ظنلا نم نس ولاوف وهن ولا سفن هك 5

 بوتان نبا نم ةساطلا ريض وم ضف ون اكيل | لاما عيد
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 او اا قريوشلا ذا حاوي هرفلا مذ كمبو و
 رملي و نإ

 ئ ءائجدو هنا فج سلاح هوب رش
 ةصاخ ير رشسلا نسا( نجد

 7 نيناورحُساا مبرميو كك 202115
 2 اين ) سنن 'نيدريبع بأ وش عبر | مرن 0
 , ىكد مف وعم اماغ يال ةئيقحلا هارب ان هعمل

 نم فل فن ىوحرل ركل ادوُه بدلا تنكلا
 هةتشحلاوه يبرد خيعب الا هلام أكو هم

 نامه ناكناوداي ىلاءرمر قدحب ناب اسال بس لوف
 ولا صعل ىلعاميو نوحلاطب امإورلل خشن كيلا افون هيواملا
 . [سالإس حالّيد ف وأب والا نم دحا الك نوكدلاد ارارساو
 نوعل كداب الهدب اطعنب ني دلاعاترمتلا |ل(4 دك و هندإ د احم
 دقت افك اهلا ل: وحلا ايو الا ود والاب اعخ
 , ريسالاو حو كاعد ناحل لاو عذابا
 ' اهواللماوح بفم سعد 0 نمنلا |[ هاو معلا مسرلاو
 اًيئارب سلخ نيو وح ةننوحو اب ايدررل نبل يحد
 قمو نا ليوا تيدا ف لت سوبا همام
 000 عبجا اعنا قسمللاث

 -- د 3 ينس المل وق لاقكإ «رامبا حرت رحت نناضفلا ْ
 اها ١ ن بانل عب جل |عيلبالدل ىف أنتو هحبت ب)

 1 تاو ك0 م ا
 نك تود أ راون دف ةلضغعم عياقو ماكحإب بأ كس عاوم نوغ م هع ب لاهاون د عرش رملالاقو
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 هلعإا”موبا ىبع هع ولع ليا سوم تخل وق د قط
 قه ع مننا هله دع بلع لع ادا
 دح او لك ءل جان أ ميس رحال نه اع هب ]|ى هس نيرأو لكى ع

 دبع 3 ١ - اود 0١

2 

 مران 1 هرتعو 0 0
 0 "دى اكوا هفبَمحلاض حنو ءىب سلا لكما عمج
 ميلعوريا | ىلمع هل ل / ه لح عبو هود عج مج ”ملو هعرشل)
 اهيكدررصلا "هم ىصخملاب رقما مالكل وسام كلو سو
 كايزعلاب 2 1 و 001
 3 او ىلصملاتبدحملا دار أو بريكلا ب ارجل 3 ديوطسب
 2 | قف نأ كامب رططولو دارج نك عيدها

 نسي هل و يل وشن نريبع تسلد ىلللاو
0 0 
 00 7 اي جكبنو و ىمغملا مكن دح ادب اعف ُتيدحلا
 معاها اىلارخ ! لعب نبحلا له الاو هيباوقلا دلع
 -لقكراكلام اهرزعو كامو عجرم اهب [و<(باوصلاب
 اجبر مب هتنافت نب عاين ون مناد و 2

 مو 1 م / 1 ْ 0

0 0 0 
 يب هادم ولو مهل | مع ىف 0 0

 اا امو“








